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1. Suma trzech kolejnych liczb z³o¿onych mo¿e byæ równa:

A) 7 B) 12 C) 23 D) 31

2. Liczba 2016 jest podzielna przez:

A) 9 B) 6 C) 3 D) 2

3. Natalia otrzyma³a od babci 8 monet. Jak¹ kwotê mog³a otrzymaæ?

A) 4 z³ B) 12 z³ C) 6,5 z³ D) 5,2 z³

5. Która z w³asnoœci jest prawdziwa?

A) Ka¿dy trójk¹t ma trzy przek¹tne.

B) Ka¿dy czworok¹t ma dok³adnie dwie przek¹tne.

C) Istnieje trapez, który ma dwie pary boków do siebie równoleg³ych.

D)
oSuma miar k¹tów wewnêtrznych w dowolnym czworok¹cie wynosi zawsze 360 .

8. Jak¹ figurê mo¿e mieæ w podstawie graniastos³up prosty o 6 wierzcho³kach?

A) trójk¹t prostok¹tny B) trójk¹t równoboczny

C) kwadrat D) szeœciok¹t

10. Na pewnym przystanku pierwszy autobus odje¿d¿a o godzinie 6:18, a ka¿dy kolejny co 8 minut. O której
godzinie odjedzie z przystanku autobus, je¿eli ¿aden z nich siê nie spóŸni?

A) 6:58 B) 7:58 C) 12:58 D) 15:58

11. Ile czwartków mo¿e wypaœæ w lutym?

A) 3 B) 4 C) 5 D) wiêcej ni¿ piêæ
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4. Pi³ka wa¿y tyle samo, ile wa¿¹ 3 klocki, autko tyle samo, ile 3 misie zaœ dwie pi³ki wa¿¹ tyle, ile jeden miœ. 
Który rysunek przedstawia prawdziwe zdarzenie?

A) B) C) D)

6. Ile najwiêcej monet piêcioz³otowych o promieniu 12 mm mo¿na u³o¿yæ na banknocie dwustuz³otowym 
w kszta³cie prostok¹ta o wymiarach 144 mm x 72 mm? (Monety le¿¹ ca³¹ powierzchni¹ na banknocie.
Monety nie mog¹ le¿eæ jedna na drugiej.)

A) 10 B) 18

C) 20 D) 36

7. Parking w kszta³cie prostok¹ta o wymiarach 25 m x 120 m da siê 
przedstawiæ w skali 1:500 na kartce papieru o wymiarach:

A) 1 dm x 2 dm B) 20 cm x 20 cm

C) 2 dm x 3 dm D) 0,1 m x 0,25 m

9. Kilogram herbaty zapakowano do dwóch rodzajów torebeczek - mniejszych mieszcz¹cych 1,5 g 
i wiêkszych mieszcz¹cych 2 g. Jaki sposób zapakowania by³ mo¿liwy, je¿eli torebki by³y ca³kowicie 
wype³niane?

A) zapakowano w 50 wiêkszych torebek

B) zapakowano w 500 mniejszych torebek i 125 wiêkszych

C) zapakowano w 20 mniejszych torebek i 35 wiêkszych

D) zapakowano w 400 mniejszych torebek i 200 wiêkszych

12. Iga ma cztery lata i jest dziewiêæ razy m³odsza od swojej mamy. Tata jest o cztery lata starszy od mamy. 
Które zdanie jest prawdziwe?

A) Tata za piêæ lat bêdzie cztery razy starszy od Igi.

B) Za cztery lata mama Igi bêdzie 5 razy od niej starsza.

C) Za cztery lata tata bêdzie straszy od mamy o 8 lat.

D) Gdy mama Igi bêdzie obchodzi³a piêædziesi¹te urodziny Iga bêdzie mia³a 18 lat.
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17. Jaka mo¿e byæ d³ugoœæ prostok¹ta, je¿eli jego szerokoœæ jest co najmniej dwa razy od niej krótsza, 
a obwód jest równy 48 cm?

A) 14 cm B) 15 cm C) 16 cm D) 20 cm

18. W ci¹gu 2 godzin:

A) owskazówka minutowa obraca siê o 720

B) wskazówka godzinowa obraca siê o k¹t 50o

C) wskazówka godzinowa zakreœla k¹t ostry

D) wskazówka godzinowa obróci siê o 660  mniej ni¿ minutowao

20.
3Objêtoœæ 3 m  to inaczej:

A)
3300 dm B) 30 litrów C) 3000 dm3 D) 300000 cm3

21. Je¿eli jeden s¹¿eñ to 3 ³okcie, jeden ³okieæ to 2 stopy, zaœ jeden prêt to 15 stóp prawdziwe jest ¿e:

A) jeden prêt to 2,5 s¹¿nia B) dwa s¹¿nie to 12 stóp

C) cztery prêty 20 ³okci D) jeden s¹¿eñ kwadratowy to 36 stóp kwadratowych

22. Pole powierzchni ca³kowitej szeœcianu, którego d³ugoœæ krawêdzi wyra¿ona jest liczb¹ ca³kowit¹ mo¿e
byæ równe:

A)
24 cm B) 6 cm2 C) 9,5 cm2 D) 24 dm2

23. Kasia na kartce (jak obok) zapisywa³a s³owo MULTITEST. Napisa³a ju¿ 40 liter. Literê:

A) M zapisa³a ju¿ 5 razy B) U zapisa³a ju¿ 6 razy

C) T zapisa³a ju¿ 13 razy D) I zapisa³a ju¿ 32 razy

24. Wspóln¹ wielokrotnoœci¹ liczb 3, 5, 6 jest liczba:

A) 15 B) 18 C) 30 D) 90

25. Któr¹ z poni¿szych liter mo¿na jednym ciêciem podzieliæ na dwie figury przystaj¹ce?

A) M B) N C) K D) O

13. Marcin postanowi³ rozdaæ swoim kolegom 99 figurek superbohaterów. Ilu móg³ mieæ kolegów, 
je¿eli ka¿dy z kolegów otrzyma³ po tyle samo figurek, a Marcinowi zosta³y tylko trzy?

A) 3 B) 6 C) 16 D) 24

14. Która równoœæ jest fa³szywa?

A)     = 1,2 B)     = 1,6 C)     = 0,6 D) 1    = 1,3
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15. Który z u³amków le¿y pomiêdzy liczbami     a 0,(6)?

A) B) C) D)
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16. Rysunek przedstawia trójk¹t równoboczny ABC. 
O k¹tach á i â mo¿emy powiedzieæ, ¿e:

A) ok¹t á ma miarê 100

B) k¹t á ma dwa razy mniejsz¹ miarê ni¿ k¹t â

C) ok¹t á ma o 60  wiêksz¹ miarê ni¿ k¹t â

D) ok¹t â ma miarê o 100  wiêksz¹ od k¹ta á
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19. Po zamianie u³amka      na u³amek dziesiêtny otrzymamy:

A) 0,60 B) 0,15

C) 0,015 D) piêtnaœcie dziesi¹tych
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26. Który z poni¿szych kwadratów nie jest kwadratem magicznym? (W kwadracie magicznym suma 
wszystkich liczb w wierszach, kolumnach i obu przek¹tnych ma tak¹ sam¹ wartoœæ.)

A) B) C) D)
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