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KLASA VIII

ZADANIE 1 
Czy liczba 1023 – 1   jest podzielna przez 3 lub 9 ? 

A. tylko przez 3 B. tylko przez 9 C. przez 3 i 9 D. przez żadną z tych liczb 

ZADANIE 2 
Dwóch wędrowców miało w sumie pięć bochenków chleba, z czego trzy należały do jednego,          
a dwa do drugiego wędrowca. Podczas postoju dosiadł się do nich trzeci podróżujący człowiek,       
a że wszyscy byli głodni, wspólnie zjedli wszystkie chleby, przy czym każdy zjadł tyle samo. 
Ugoszczony podróżny chciał zapłacić dwóm towarzyszom za posiłek, ofiarowując im 10 zł.             
Jak oni powinni się podzielić zapłatą? 

A. 8zł i 2zł B. 5zł i 5zł C. 6zł i 4zł D. 10zł dla pierwszego 

ZADANIE 3 
Uczniowie pewnej klasy kupili chorej koleżance bukiet kwiatów za 20 zł. Wszyscy obecni złożyli 
się po równo, ale następnego dnia cztery osoby nie przyszły do szkoły, więc pozostali musieli 
dołożyć po 25 groszy. Ile osób miało się złożyć na bukiet? 

A. 10 B. 16 C. 20 D. 25 

ZADANIE 4 
Średni wiek babci, dziadka i siedmiu wnuczek jest równy 28 lat, a średni wiek siedmiu wnuczek 
jest równy 15 lat. Ile lat ma dziadek, a ile babcia, jeśli wiadomo, że dziadek jest o 3 lata starszy od 
babci? 

ZADANIE 5 
Czy większą objętość mają 4 krople wody o objętości 5 ∙ 10 -5 litra, czy kropla rtęci o objętości       
0,23 ml ?   Odpowiedź uzasadnij. 

ZADANIE 6 
Pole dna pewnego prostopadłościennego naczynia jest równe 25 cm2 . W naczyniu jest sok, a jego 
powierzchnia znajduje się o 1 cm niżej niż brzeg naczynia. Do soku wrzucamy sześcienne kostki 
lodu o krawędzi 2 cm, a każda kostka zanurza się do swojej objętości. Ile maksymalnie kostek 
możemy wrzucić do tego soku nie powodując jego rozlania? Odpowiedź uzasadnij obliczeniami. 

ZADANIE 7 
Prosta przecięła kwadrat w taki sposób, że podzieliła jego obwód w stosunku 9 : 7, zaś dwa boki 
kwadratu w stosunku 7 : 1  i   5 : 3. W jakim stosunku prosta ta podzieliła pole kwadratu?                 
Wykonaj rysunek pomocniczy i zapisz obliczenia. 

ZADANIE 8 
W prostokącie ABCD na przekątnej AC obrano dowolny punkt E. 
Uzasadnij, że trójkąty ABE i ADE mają równe pola. Wykonaj rysunek pomocniczy. 

Odpowiedzi:
1.C, 2.A, 3.C,       4. 75 i 72,        5. rtęć ,     6. trzy,         7. 5:3,           


