
Test z matematyki do klasy szóstej
Czas rozwiązania 60 minut

Zadanie 1
Po wykonaniu działań:

-5 · (6 – 3) + 8 · (12 – 13) otrzymacie wynik:

a) –13 b) –23 c) 23 d) –7 e) 29

Zadanie 2
Liczbą, której 80% wynosi 1 jest:

a) 8 b) 1 c) 80 d) 1,25 e) 2,5

Zadanie 3
Jaki wynik osiągnął trójskoczek, jeśli poszczególne fazy skoku miały długość:
I = 5,89 m; II = 4,37 m; III = 6,96 m?

a) 17,22 m c) 6,96 m
b) 17,12 m d) 16,22 m

Zadanie 4
Na 1 m2 można znaleźć 4 ślimaki - winniczki. Ile ślimaków można znaleźć na
1 hektarze?

a) 400 b) 40000 c) 4000 d) 400000

Zadanie 5
Pojazd na drodze 50 km rozwinął średnią prędkość 100 km/h. Czas, w jakim przebył
tę drogę wynosi:

a) 60 min c) 2 h e) 50 min
b) 30 min d) 1,5 h

Zadanie 6
Uczeń umie rozwiązać 30 zadań z zestawu 40 zadań. Jaki procent wszystkich zadań
uczeń nie umie rozwiązać?

a) 25% b) 40% c) 60% d) 75% e) 30%

Zadanie 7
Dane są dwa kwadraty o polach 49 m2 i 16 m2. Różnica długości ich boków wynosi:

a) 12 cm c) 3 cm e) 2 cm
b) 24 cm d) 33 cm

Zadanie 8



Zmieszano 2 kg wafli kakaowych po 9,60 zł za kilogram i 4 kg wafli owocowych po
8,40 zł za kilogram. Ile powinien kosztować jeden kilogram tej mieszanki?

a) 8,80 zł c) 8,50 zł
b) 9,00 zł d) 10,20 zł

Zadanie 9
W prostokącie jeden z boków jest o 2 cm krótszy od drugiego. Obwód prostokąta
wynosi 20 cm. Oblicz długość dłuższego boku prostokąta:

a) 12 cm c) 5,5 cm
b) 6 cm d) 3 cm

Zadanie 10
Największym wspólnym dzielnikiem liczb 64 i 48 jest liczba:

a) 2 b) 16 c) 12 d) 24 e) 48

Zadanie 11
Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 42 i 8 jest liczba:

a) 384 b) 16 c) 135 d) 168 e) 42

Zadanie 12
Jeżeli w trapezie podstawy mają długość 5a i a, wysokość zaś jest różnicą długości
podstaw, to pole tego trapezu wynosi:

a) 14 a2 c) 12 a e) 10 a
b) 24 a2 d) 12 a2
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