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Zadania RÓŻnE

Zadanie 1. 

Ciężarówka jechała 20 minut z prędkością 45 km/h. Jak długą trasę pokonała? 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.
a. 90 km B. 30 km C. 15 km d. 60 km

Zadanie 2.

Po jednej stronie alei w prostej linii posadzono 16 drzew w równych odstępach. 
Odległość między pierwszym i ostatnim drzewem wynosi 240 m. Jaka jest odległość 
między sąsiednimi drzewami? 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.
a. 14 m B. 15 m C. 16 m d. 18 m

Zadanie 3.

Deszcz padał od godziny dwudziestej drugiej dwadzieścia pięć do godziny siódmej 
trzydzieści  następnego dnia. Jak długo padał deszcz? 

Wybierz odpowiedź spośród podanych.
a. 10 godzin 5 minut. 
B. 9 godzin 5 minut.
C. 8 godzin 55 minut.
d. 8 godzin 5 minut.

Zadanie 4. 

Klasa VIa zbierała zużyte baterie elektryczne. Na diagramie przedstawiono rezultaty 
tej zbiórki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

liczba baterii

lic
zb

a 
uc

zn
ió

w

Liczba baterii
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Li
cz

ba
 u

cz
ni

ów



Nie tylko przed sprawdzianem  Matematyka

4 2015 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,  
lub F – jeśli jest fałszywe.

W zbiórce brało udział 31 uczniów klasy VIa. P F

Uczniowie klasy VIa zebrali 199 baterii. P F

W zbiórce brało udział dwa razy mniej chłopców niż dziewcząt. P F

Zadanie 5.

Na ciężarówkę o ładowności 8 ton załadowano już 6 skrzyń. Pierwsza załadowana  
skrzynia ważyła 800 kg, druga 700 kg, a cztery następne ważyły po 900 kg. Ile jeszcze 
skrzyń ważących po 500 kg można załadować na tę ciężarówkę , aby nie przekroczyć 
jej ładowności?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

Zadanie 6. 

Oto jedna kartka z kalendarza 

Czerwiec 2014

21
Sobota

Pierwszy dzień lata  – najdłuższy dzień roku 

Wschód słońca: 4.14                                                               Zachód słońca: 21.00 
Dzień 21 czerwca jest dłuższy od najkrótszego dnia roku o 9 godz. i 4 min. 
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Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,  
lub F – jeśli jest fałszywe.

Najdłuższy dzień roku 2014 trwał 16 godzin i 46 minut. P F

Najkrótszy dzień roku 2014 trwał 7 godzin i 42 minuty. P F

Informacje do zadań 7. i 8.
Cena suchej karmy dla psów zależy między innymi od wielkości opakowania.  
W tabeli przedstawiono ceny różnych opakowań tej samej karmy.

Masa karmy w opakowaniu Cena

1 kg 15 zł

3 kg 40 zł

7,5 kg 90 zł

15 kg 165 zł

Producent  karmy umieścił na opakowaniu wskazówkę dotyczącą dziennych porcji 
karmy dla psów w zależności od masy psa.

Masa psa w kilogramach dzienna porcja w gramach
8 110–120

10 125–140

15 165–185 

20 205–225 

25 235–260 

30 265–295

Zadanie 7. 

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe,  
lub F – jeśli jest fałszywe.

Pies ważący 20 kg powinien zjeść w tygodniu mniej niż 2 kg karmy. P F

Piętnastokilogramowe opakowanie karmy powinno wystarczyć na 
trzy miesiące karmienia psa o wadze 10 kg.

P F
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Zadanie 8. 

O ile mniej kosztuje jeden kilogram karmy w opakowaniu piętnastokilogramowym 
niż trzykilogramowym? Wynik podaj z dokładnością do 1 grosza. 

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

Zadanie 9.

Zosia opuściła w szóstej klasie 30 godzin lekcyjnych. Rodzice Zosi usprawiedliwili  
90% tych nieobecności. Ile godzin opuszczonych przez Zosię w klasie szóstej nie 
zostało usprawiedliwione?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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Zadanie 10.

Taczka i trzy worki z ziemią ogrodową ważą łącznie 27 kg. Taczka i jeden worek  
z ziemią ogrodową ważą 17 kg. Każdy worek z ziemią ogrodową waży tyle samo.  
Jaka jest waga jednego worka z ziemią ogrodową? 

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.


