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Zadanie 1 (4 pkt) 

Krzyś obliczył, że jeśli sprząta pokój sam, to zajmuje mu to 28 min, natomiast razem 

z młodszym bratem sprzątają pokój w 20 min. Ile czasu potrzebuje młodszy brat 

Krzysia, aby samodzielnie posprzątać pokój 

Zadanie 2 (3 pkt) 

Pierwszego dnia turysta przeszedł 30% zaplanowanej trasy, drugiego dnia – połowę 

reszty trasy, zaś trzeciego dnia 14 km i dotarł do celu. Ile kilometrów liczyła trasa, 

którą przeszedł turysta? 

Zadanie 3 (2 pkt) 

Średnia ocen ze sprawdzianu z matematyki w klasie VI a liczącej 22 uczniów wynosi 

4,5. W klasie VI b liczącej 28 uczniów średnia z tego samego sprawdzianu jest równa 

3,75. Które wyrażenie pozwala obliczyć, jaka była średnia ocen ze sprawdzianu z 

matematyki dla wszystkich uczniów klas szóstych? 

Zadanie 4 (1 pkt) 

Wracając ze szkoły do domu Maciek musi przejść obok basenu i apteki. Ze szkoły do 

basenu może dojść trzema różnymi drogami, z basenu do apteki czterema, a z apteki 

do domu trzema. Ile różnych dróg prowadzi ze szkoły do domu Maćka? 

Zadanie 5 (1 pkt) 

Na przyjęcie urodzinowe córki mama kupiła 10 balonów, za które zapłaciła 16 zł. 

Wśród balonów były: czerwone po 1 zł za sztukę, zielone po 2 zł za sztukę i srebrne 

po 4 zł za sztukę. Ile srebrnych balonów kupiła mama? 

 

Zadanie 6 (2 pkt) 

Papier do pakowania prezentów ma kształt sześciokąta 

foremnego o powierzchni 2700 cm².  Terenia odcięła część 

arkusza (zaznaczoną na rysunku kolorem szarym) 

i wykorzystała ją do zapakowania prezentu. 

Jaką powierzchnię miał fragment arkusza wykorzystanego do 

zapakowania prezentu? 



Zadanie 7 (3 pkt) 

Po wydobyciu gliny powstał dół w kształcie prostopadłościanu o głębokości 2,5 m. 

Długość dołu jest o 2 m większa od jego szerokości. Gdyby wykopany dół był tak 

samo długi jak szeroki, to wydobyto by o 20 m
3
 mniej gliny. Ile m

3
 gliny wykopano? 

Zadanie 8 (3 pkt) 

 

Na prostokątnej działce o wymiarach jak na rysunku 

rośnie pszenica. Przez działkę prowadzi asfaltowa 

droga (zaznaczona na rys. kolorem szarym). 

Ile kg ziarna pszenicy rolnik zebrał z tej działki, jeśli 

z 1 ha zbiera 4,5 tony ziarna? 

 

Zadanie 9 (2 pkt) 

                               E 

 

 

 

 

 

a) Na rysunku jest:  wszystkich trójkątów. 

 

b) Odcinek x ma długość  cm. 

 

Zadanie 10 (2 pkt) 

Dwóch sąsiadów wybrało się po zakupy. Jeden kupił 2 kg pomarańczy i 1 kg cytryn i 

zapłacił  7 zł. Drugi kupił 2 kg cytryn i 1 kg pomarańczy i zapłacił 8 zł. Ile kosztował 1 

kg pomarańczy, a ile 1 kg cytryn? 

 

Suma pól wszystkich trójkątów 

z rysunku wynosi 50 cm2. Wiedząc, 

że , uzupełnij 

luki w poniższych zdaniach: 

A B C D 

5 cm 


