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1. Kt6ra z ponizszyeh liezb jest najwil(ksza?

A. 232 B. 415 C. SII

2. (omY wynosi:

A. 0,004 B. 0,4 C. 0,0004

3.
(-3,9)-(-5,1) ...

2 ( ) wynOSl:,4· -1,530. Pole niezacieniowanej cZl(sci przedstawionej figury wynosi 6 em 2. Jakie jest pole
powierzehni zaeieniowanej?

A . .!..
3

Ojei~e m~ 52 lata, .ajego dwaj synowie 24 i IS. Po ilu lataeh wiek ojea bl(dzie r6wny
sumle lat Jego synow?



Liczba mieszkancow ula zmniejszyla sil( zeszlego roku na skutek epidemii 0 20%. 0
jaki procent powinna wzrosnltc liczba mieszkancow ula tego roku, aby powr6cic do
poprzedniego stanu? A. 125

10
B. 100

125
C. 125

100

Dzielimy 0,25 przez .!... Rezultat wynosi:
4

13. StartujltC spod wiezy Eiffla przeszedlem 300m w kierunku p6h1ocnym, nast~pnie 400m
w kierunku zachodnim. W jakiej odleg1osci od punktu startu si~ znalaz1em?

22. Pan Jacek planuje obchodzic uroczyscie 20000 dzien swoich urodzin. lIe lat ukonczy on
w najbli:zsze urodziny?

15. Pi1ka elastyczna spuszczona swobodnie z wysokosci 10m odbija si~ od pod1ogi na
wysokosc 0,4 wysokosci poczlttkowej. Jaklt wysokosc osi~ie po pilttym odbiciu?

Drzewo wysokosci 8 m zosta1o zlamane przez wiatr. Wierzcho1ek dotknltl ziemi w
odleglosci 4 m od pnia. Najakiej wysokosci drzewo zosta1o zlamane?

Liczba uczni6w pewnego liceum jest zawarta pomil(dzy 500 a 1000. Kiedy grupujemy
ich po 18, bltdz po 20, bltdz po 24, pozostaje za kazdym razem 9 uczni6w. Jaka jest
liczba uczni6w?

. hI· b· ·bl· I· b· 21·0,3.1997?Kt6ra z pomzszyc ICZ Jest naJ lZsza ICZIe ----- .
1000

17. "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, zartuje, kocha, lubi, ...itd." Margerytka ma 27
platk6w. Jaki bl(dzie wynik wrozby?


