
MATEMATYKA – OMNIBUS

1. W pewnym roztworze stosunek masy cukru do masy wody wynosi 3:5. Jakie jest
stężenie tego roztworu?
a) 12,5%
b) 37,5%
c) 40%
d) 60%

2. Pewną kwotę rozdzielono między Jerzego, Wojciecha i Artura w proporcji 3 : 5 : 7.
Artur otrzymał o 160 zł więcej niż Jerzy. Ile otrzymał Wojciech?

3. W ciągu 8 godzin napełniono wodą basenu. Jak długo potrwa napełnianie pozostałej4
9

części basenu, jeśli jego tempo się nie zmieni?

4. Oceń prawdziwość zdań.

Zdanie P F
liczby trzycyfrowej może być liczbą jednocyfrową.3
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2 liczby dwucyfrowej może być liczbą trzycyfrową.2
3

5. Na szkolnej wystawie plastycznej pokazano 120 prac, w tym 80% rysunków.  75%
rysunków dzieci wykonały pastelami. Ile rysunków wykonanych pastelami pokazano na tej
wystawie?

6. Spośród 20 dziewcząt, które uczą się w klasie siódmej, 12 trenuje siatkówkę, 10 -
koszykówkę, a 4 trenują siatkówkę i koszykówkę.  Ile dziewcząt nie trenuje żadnej z
wymienionych dyscyplin?

7. Oceń prawdziwość zdań.

Zdanie P F
860 − 7·859 > 0 
650: 6 − 648·6 = 0

8. Oceń prawdziwość zdań. Dane są oszacowania:

Zdanie P F
5 < 5 7 < 6
2 35 > 10
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9. Jaką liczbę otrzymamy po usunięciu niewymierności z mianownika w wyrażeniu ?8
5 2

a) 0,8

b) 2 2
5

c) 0,4

d) 2
5

10. Andrzej układa z patyczków wzory według pewnej zasady (patrz rysunek). Oblicz, ile
patyczków będzie potrzebował do ułożenia wzoru nr 7.

11. Połową jakiego czworokąta jest trójkąt o kątach miary 45 stopni, 45 stopni, 90 stopni?

12. Jak nazywamy liczbę naturalną podzielną tylko przez 1 i przez siebie?

13. Kilogram cytryn kosztuje 10 zł, a kilogram jabłek 2 zł. O ile procent jabłka są tańsze od
cytryn?

14. Jak nazywamy wyrazy sumy algebraicznej, w których występują te same zmienne w tych
samych potęgach?

15. Podaj przykład liczby naturalnej mniejszej od 100, z której możemy obliczyć zarówno
pierwiastek kwadratowy, jak i sześcienny.

16. Jak nazywamy graniastosłup prosty, który w podstawie ma figurę foremną?

17. Jak nazywamy ostrosłup, którego wszystkie ściany to przystające trójkąty równoboczne?

18. Jak nazywamy prostą, która dzieli figurę geometryczną na dwie części będące swoimi
lustrzanymi odbiciami?

19. Podaj liczbę przeciwną do 8.

20. Ile osi symetrii ma sześciokąt foremny?
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