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ZADANIA CIEKAWE – MATEMATYKA
KLASA VII i VIII
1. Średnia arytmetyczna liczb x i y jest równa
a)

b)

c) 2

. Zatem

wynosi:

d) nie da się obliczyć

2. Pewien quiz składał się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź
uczestnik otrzymuję 7 punktów, za każdą błędną odejmuje mu się
2 punkty, a za brak odpowiedzi na pytanie dostaje 0 punktów. Jacek
otrzymał 87 punktów. Na ile pytań nie odpowiedział?
a)

b) 5

c) 7

d) 9

3. Przedstawiona na rysunku gwiazda sześcioramienna ma boki równej
długości i zbudowana jest z dwóch trójkątów równobocznych, każdy
o polu 30 cm2. Pole tej gwiazdy to:

a) 40 cm2

b) 45 cm2

c) 50 cm2

d) 60 cm2

4. Dominik i Kasia wspólnie sprzątają pokój przez 3 godziny. Kasia
sprząta ten pokój sama przez 3 godziny. Jak długo sprząta ten sam
pokój Dominik?
a)

godzin

b) 8 godzin

c) 6 godzin

d) 4 godziny

5. Rabata kwiatowa przed budynkiem szkoły ma kształt prostokąta
o bokach 12 m i 5 m. Wzdłuż przekątnej prostokąta i na jej końcach
ogrodnik posadził sadzonki bratków w odstępach co 20 cm. Ile
sadzonek posadził?
a)

b) 85

c) 66

d) 65
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6. Pasażer pociągu po przejechaniu połowy drogi położył się spać.
Po przebudzeniu stwierdził, że pozostała mu do końca podróży połowa
tej drogi, którą przespał. Jaką część drogi przespał pasażer?
a)

b)

c)

d)

7. Gajowy, idąc przez las spotyka, spotyka wiele różnych zwierząt.
Obliczył, że prawdopodobieństwo spotkania sarny jest równe , zaś
prawdopodobieństwo spotkania dzika

. Prawdopodobieństwo, że idąc

przez las, gajowy nie spotka ani sarny, ani dzika wynosi:
a)

b)

c)

d)

8. W ciągu tygodnia waga żubra wzrosła o 4%, a łosia o 4 kg. Skutkiem
tego średnia waga obu zwierząt wzrosła o 3 kg, czyli o 2%. Ile
początkowo ważył łoś?
a) 245

b) 254

c) 266

d) 284

9. Oskar miał pomnożyć przez siebie dwie liczby dwucyfrowe. Jednak
z pośpiechu cyfrę jedności pierwszej liczby odczytał o 4 większą niż
była naprawdę i otrzymał wynik 625. Prawdziwy iloczyn tych liczb jest
równy 525. Mniejsza liczba dwucyfrowa to?
a) 20

b) 21

c) 22

d) 23

10. W 16 kg nasion znajduje się 10% zanieczyszczeń. Ile trzeba
usunąć zanieczyszczeń, aby stanowiły one 4% tych nasion?
a) 0,5kg

b) 0,8kg

c) 1kg

d) 1,5kg

