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Na rozwi¡zanie poni»szych zada« masz

90 minut. Kolejno±¢

rozwi¡zywania zada« jest do-

wolna. Wszystkie zadania s¡ jednakowo punktowane. Maksymaln¡ liczb¦ punktów za zadanie

mo»esz uzyska¢ jedynie za peªne rozwi¡zanie z uzasadnieniem i odpowiedzi¡.
Zad. 1. Rysunek obok przedstawia kwadrat
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i trójk¡t rów-
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i boku BE trójk¡ta oznaczono liter¡ F . Jaka jest
ta ^BF C ?
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Zad. 2. Podaj przykªad takiej liczby

a,

»e suma liczby

a

i odwrotno±ci liczby

B
a

jest równa

4, 25.

Zad. 3. Karolina za 4 buªeczki i 3 rogaliki zapªaciªa 6 zªotych, za± Bartek za 4 buªeczki i 6 rogalików

zapªaciª 9 zªotych i 60 groszy. Ile kosztowaª jeden rogalik?
Zad. 4. Ile jest takich dwustucyfrowych liczb, których suma cyfr jest równa 2?
Zad. 5. Podaj przykªad trzech kolejnych liczb naturalnych, których iloczyn jest równy 120.
Zad. 6. Sebastian za

3

lata b¦dzie

3

razy starszy ni» byª

3

lata temu. Ile lat ma Sebastian teraz?

Zad. 7. Komplet gry domino zawiera 28 kamieni. Na kamieniach umieszczone

s¡ wszystkie mo»liwe kombinacje dwóch liczb oczek od

0 do 6 (przykªa-

dowe kamienie s¡ na rysunku obok). Ile ª¡cznie oczek jest na wszystkich kamieniach domino?
Zad. 8. Do akwarium o pojemno±ci

200

litrów wlano

160

litrów wody, a nast¦pnie wªo»ono do

niego du»y kamie« w ksztaªcie prostopadªo±cianu o wymiarach

4

dm × 3 dm × 4 dm tak,

»e w caªo±ci si¦ zmie±ciª w akwarium. Potem wyj¦to ten kamie« i odlano z akwarium

8

litrów wody. Ile wody jest teraz w akwarium?

Zad. 9. Na trzech ±cianach sze±cianiu poprowadzono przek¡tne, jak pokazano

na rysunku obok. Poni»ej znajduje si¦ siatka. Dorysuj przykªadowe
odcinki na siatce tak, by po sklejeniu powstaª sze±cian przedstawiony
obok.

