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1. 1 p.  Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2.

Emilia i Weronika przygotowywały się do szkolnego konkursu matematycznego.

– Na kartce zapisałam trzy liczby. Pierwsza liczba jest o 7 mniejsza od drugiej, a druga liczba jest

o 8 mniejsza od trzeciej. Suma tych liczb jest o 34 większa od pierwszej liczby. Jakie liczby

podałam? – zapytała Emilia swoją koleżankę.

– Już wiem! Zapisałaś liczby 4, 11 i 19 – wykrzyczała Weronika.

Odpowiedź Weroniki jest

A poprawna,
ponieważ

1
liczba 11 jest o 7 większa od liczby 4 i o 8 mniejsza od
liczby 19.

B niepoprawna, 2 suma liczb 11 i 19 nie jest równa 34.

2. 1 p.  W tabeli przedstawiono wszystkie koszty utrzymania samochodu Andrzeja w ciągu

jednego roku.

Ubezpieczenie – 3000 zł

Paliwo – 8000 zł

Naprawy – 2000 zł

Przegląd rejestracyjny – 99 zł

Inne – 401 zł

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Średni miesięczny koszt utrzymania samochodu Andrzeja jest równy

  A. 1000 zł   B. 1125 zł   C. 1130 zł   D. 1200 zł                
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3. 3 p.  Pan Jerzy ma ogród w kształcie prostokąta o długości 30 m i szerokości 20 m.

Przekopanie 1 m2 powierzchni ogrodu trwa 4 minuty. Ile godzin potrzeba na przekopanie w tym

tempie ogrodu pana Jerzego?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.

4. 3 p.  W sadzie pana Rafała  wszystkich krzewów to agrest, 0,25 to czarna porzeczka, a

reszta to maliny. Pan Rafał ma 18 krzewów malin. Ile ma krzewów agrestu?

Zapisz obliczenia i sformułuj odpowiedź.
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5. 4 p.

Cennik usług pola namiotowego

(opłata za 1 dobę pobytu)

Pobyt osoby dorosłej namiot/przyczepa 13/15 zł

Pobyt dziecka (4–12 lat) namiot/przyczepa 10/12 zł

Samochód osobowy 8 zł

Motocykl 2 zł

(opłata jednorazowa)

Klimatyczne: dzieci do 6 lat ——–

Klimatyczne: dzieci 7–15 lat 0,80 zł

Klimatyczne: dorośli 1,50 zł

4-osobowa rodzina (2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 4 i 7 lat) chce przyjechać samochodem na

pole namiotowe i pozostać na nim 3 doby. Porównaj koszt pobytu tych osób w namiocie

z kosztem pobytu w przyczepie. O ile droższy jest koszt pobytu w przyczepie?
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