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MATEMATYKA – zestaw M1

Klasa Nr w dzienniku

Imię i nazwisko ucznia

Instrukcja dla ucznia

•	 Zestaw zawiera 13 zadań. Sprawdź, czy jest kompletny i czytelny.
•	 Czytaj uważnie teksty i zadania.
•	 Nie używaj korektora, pomyłki przekreślaj.
•	 Nie używaj kalkulatora.
•	 W niektórych zadaniach podano kilka odpowiedzi do wyboru. Tylko jedna z nich 

jest poprawna. W każdym z tych zadań zamaluj kwadrat obok odpowiedzi, którą 
uważasz za poprawną, na przykład:

 A  12              B  24                 C  36                  D  48

•	 Jeśli się pomylisz, otocz zamalowany kwadrat kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, na 
przykład:

 A  12              B  24                 C  36                  D  48

•	 Odpowiedzi do pozostałych zadań zapisz czytelnie w miejscach wyznaczonych pod 
zadaniami.

•	 Na każdej stronie znajdują się kratki, gdzie możesz wykonać potrzebne obliczenia 
i rysunki.

•	 Na rozwiązanie zadań masz 45 minut.

Powodzenia!
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Zadanie 1.

W poniedziałek Jurek dostał pewną kwotę pieniędzy.  
We wtorek wydał  połowę tej kwoty, a w środę jeszcze 13 zł 
i zostało mu 10 zł. Ile złotych Jurek dostał w poniedziałek?

A  23 zł B  33 zł C  36 zł D  46 zł 

Zadanie 2.

Obok przedstawiono niedokończony rysunek figury.  
Dokończ go tak, aby pole otrzymanej figury było równe 10 cm2. 
Przyjmij, że bok jednej kratki ma długość 1 cm.

Zadanie 3.

W pewnym sklepie jajka sprzedawane są w dwóch rodzajach pojemników: 
w większych jest po 10 jajek, a w mniejszych po 6 jajek. Pani Marta przed 
świętami kupiła 48 jajek. Ile pojemników każdego rodzaju mogła kupić? 
Podaj wszystkie możliwości.

1 cm

Zadanie 4.

Ania ustawiła dwa prostopadłościenne klocki jeden na drugim, tak jak na 
rysunku. Chce dostawić jeszcze jeden klocek, tak żeby cała budowla miała 
kształt prostopadłościanu. Jakie wymiary powinien mieć ten klocek?
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Które z dzieci ma najwięcej pieniędzy?

A  Kasia      B  Ola      C  Wojtek      D  Nie wiadomo

Zadanie 6.

Kwiaciarka sprzedaje tulipany w bukietach po 9 kwiatów 
w każdym. W poniedziałek miała 112 tulipanów, wszystkie 
sprzedała, ale ostatni bukiet był mniejszy od pozostałych.  
Ile tulipanów było w ostatnim bukiecie?

Zadanie 8.

Rano na parkingu stały samochody osobowe i ciężarowe 
– razem 42 pojazdy. Do wieczora odjechało 9 osobowych 
i 5 ciężarowych, a żaden nowy samochód nie przyjechał. 
Teraz samochodów osobowych i ciężarowych jest po tyle 
samo. Ile ciężarówek stało rano na tym parkingu?

A  28          B  21          C  19          D  16           E  14

Zadanie 7.

Pan Mariusz kupił w aptece butelkę syropu na kaszel.  
Lekarz zalecił mu przyjmowanie 3 porcji leku dziennie. 
Jedna porcja zawiera 15 mililitrów syropu. Pan Mariusz 
zaczął systematycznie zażywać lek we wtorek rano.  
Którego dnia przyjmie jedenastą porcję syropu?

A  W piątek.  B  W niedzielę. 

C  W sobotę.  D  W czwartek.

Zadanie 5.

Mam o 5 zł 
mniej niż Ola.

Mam o 3 zł  
więcej niż  
Wojtek.

A ja nie wiem,
ile mam 

pieniędzy!
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Zadanie 9.

Na rysunku poniżej przedstawione jest zestawienie ocen, jakie otrzymali uczniowie klasy Jurka ze 
sprawdzianu z przyrody. Jurek otrzymał taką samą ocenę jak sześć innych osób.

a) Jaką ocenę otrzymał Jurek?

b) O ile więcej osób otrzymało ocenę 5 (bdb.)  
niż ocenę 1 (ndst.)?

Zadanie 10.

Dokończ rysunek tak, aby przedstawiał siatkę prostopadłościanu.
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Zadanie 11.

Cztery jednakowe kwadraty o boku 8 cm ułożono obok siebie 
tak, żeby sąsiednie kwadraty stykały się połową boku – tak jak 
na rysunku 1.

 rysunek 1.   

   

Oblicz długości boków prostokąta dorysowanego na rysunku 2.

rysunek 2.
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Zadanie 13.

Na rysunku przedstawiono odcinek KN, na którym 
zaznaczono punkty L i M.

K L M N

Poniżej podano długości poszczególnych odcinków.

|KM| = 45 cm  |LN| = 35 cm  |LM| = 10 cm

Długość odcinka KN jest równa

A  90 cm B  80 cm C  70 cm D  60 cm 

Zadanie 12.

Samochód ciężarowy z przyczepą ma takie wymiary, jak podano na rysunku. Na prom nie mogą wjechać 
pojazdy o długości większej niż 17 m. Czy ten samochód z przyczepą może wjechać na ten prom? Zapisz 
wszystkie obliczenia.

7,9 m 90 cm 8,2 m

3,5 m

źródło: http://www.nadwozia.acord.com.pl/nadwozia/przyczepy.htm


