
                  I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 

                             DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH     

                                          I Etap (szkolny) 
 

Zadania zamknięte 

 

1(1p). Ola ma jednakową liczbę braci i sióstr. Każdy z braci ma dwa razy więcej sióstr niż 

braci. Oblicz ilu chłopców  jest w tej rodzinie? 

A) 2            B) 3            C) 4           D) 5 

 

2(1p).84 zł wypłacono monetami 2 zł i 5 zł. Razem było 30 monet. Ile było monet 

dwuzłotowych? 

A) 20          B) 22         C) 24         D) 25 

 

3(1p). Trzy kury w ciągu 3 dni znoszą 3 jajka. Ile jajek zniesie 12 kur w ciągu 12 dni ?  

A) 12           B) 24        C) 48        D) 60 

 

4(1p). Na setne urodziny babci Karoliny przybyło 48 osób. Wśród gości było 3 razy więcej 

dzieci niż dorosłych. Ile było dzieci wśród gości ? 

A) 6             B) 12        C) 24         D) 36 

 

5(1p). Klasa liczy 40 uczniów : 17 z nich gra w szachy, 21 umie pływać, a 6 posiada obie te 

umiejętności. Ilu uczniów nie umie grać w szachy, ani pływać ? 

A) 3              B)  6        C) 8       D) 17 

6(1p). Ile jest liczb dwucyfrowych, w których cyfra dziesiątek jest dokładnie dwa razy 

większa od cyfry jedności? 

A) 4             B) 5          C) 6         D) 7 

 
7(1p). Dorota jest o 4 lata młodsza od Ani. Za 6 lat będą miały razem 34 lata. Ile lat ma 

obecnie Ania? 

A) 9            B) 13         C) 15       D) 19 

 

 

8(1p). Cenę 1 metra materiału obniżono najpierw o 20%, a potem jeszcze o 10%. Teraz 

kosztuje on 28,80zł. Ile kosztował na początku?  

A) 56 zł        B) 40 zł         C) 30 zł       D) 29 zł 

 

9. Samochód przejechał dwa razy dłuższą drogę niż rower. Rower jechał trzy razy dłużej niż 

samochód. Ile razy szybciej od roweru jechał samochód ? 

A) 2             B) 3               C) 4              D) 6 

 



10. W trójkącie jeden bok zwiększono o 25%. O ile procent trzeba zmniejszyć wysokość 

opuszczoną na ten bok, by pole trójkąta nie zmieniło się?   

A) 15%      B) 20%         C) 25%           D) 30% 

 

 

11.Zegarek elektroniczny wskazuje godziny, minuty i sekundy. Jest właśnie godzina 

19:57:33. Po ilu sekundach po raz pierwszy zmienią się wszystkie cyfry na tym zegarku? 

 

A) Po 147 sekundach       B) Po 27 sekundach      C) Po 60 sekundach     D) Po 120 sekundach                                      

 

 

Zadania otwarte 

 

12.W prostopadłościanie krawędzie są kolejnymi liczbami naturalnymi, a suma długości 

wszystkich krawędzi jest równa 144 cm. Oblicz objętość tego prostopadłościanu. 

 

13.Wśród ośmiu monet jedna jest fałszywa – lżejsza od pozostałych. Przy pomocy dwóch 

ważeń na wadze szalkowej wykryj tę monetę. 

 

14. Dwaj kolarze – Franek  i Zenek  – ścigają się na stadionie. Zenek  pokonuje jedno 

okrążenie stadionu w czasie o 20 % dłuższym niż Franek  i na każdym okrążeniu traci do 

Franka 15 sekund. W jakim czasie każdy z kolarzy pokonuje jedno okrążenie na stadionie? Po 

ilu pełnych okrążeniach Franek zdubluje Zenka (tzn. zrówna się z nim na torze) ? 

 

15. Sześcian ma osiem naroży. Każde z nich ścinamy w ten sposób, że krawędzie sześcianu 

wychodzące z danego wierzchołka zostaną przecięte w 1/3 długości. Ile wierzchołków, 

krawędzi i ścian ma otrzymana bryła? 

 

 

 

 

 I POWIATOWY KONKURS MATEMAYUCZNY dla uczniów klas ósmych 

                                                              Etap II (finał) 

 

 Zadania zamknięte 

 

1. Z 27 drewnianych klocków w kształcie sześcianów o krawędzi 2 cm złożono sześcian. 

Otrzymaną bryłę pomalowano na niebiesko, a następnie rozłożono na pojedyncze kostki. Ile 

otrzymano kostek  z jedną ścianą pomalowaną ?  

A) 6           B) 8                 C) 24             D) 27 

 

2.Klasa ósma zorganizowała loterię fantową. Losy wygrywające oznaczono liczbami 

dwucyfrowymi podzielnymi przez 2 i 3, ale niepodzielnymi przez 4. Ile było losów 

wygrywających?   

A) 6           B) 7                C) 8                D) 9 

 



3.W trzech klasach jest mniej niż 80, a więcej niż 48 dzieci, które możemy ustawić pełnymi 

dwójkami lub trójkami, a jeżeli ustawimy je piątkami, to troje dzieci zostanie. Ile dzieci jest 

razem w tych klasach? 

A) 54         B) 63                C) 72              D) 78 

 

4. Pan Kowalski przeprowadził się do mieszkania w wieżowcu. Na pytanie znajomych, jaki 

jest numer jego mieszkania odpowiedział: 

„Jeśli liczbę oznaczającą numer mojego mieszkania podzielić przez 2 albo przez 3, albo przez 

4, 5, lub 6, to za każdym razem reszta będzie 1. Dopiero dzielenie przez 11 nie daje reszty. 

Jest to najmniejsza liczba o tych własnościach”. Jaki jest numer mieszkania pana 

Kowalskiego? 

A) 121  B) 131  C) 141   D) 151 

5. Cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć tę nową cenę, aby była 

równa cenie początkowej ? 

A) 15%        B) 20%       C) 25%        D) 30% 

6. Podaj, ile wynosi połowa liczby 2124.   

A) 264          B) 2120          C) 2123          D) 2248 

 

7. Rozlewamy 42 litry soku do butelek o pojemności ¾ litra, wypełniając 7/8 objętości każdej 

butelki. Ile butelek musimy przygotować?  

A) 48    B) 56    C) 64      D) 27  

8. Wszystkich liczb pięciocyfrowych, których suma cyfr wynosi 2 jest:  

A) 2    B) 5    C) 4    D) 8  

 

9. W pudełku są białe i czarne kule. Gdyby Ania wyjęła z pudełka 2 kule czarne i 1 białą, to 

kule białe stanowiłyby 
2

3
 liczby kul czarnych. Gdyby zaś wyjęła 1 kulę czarną i 3 białe, to 

pozostała liczba kul białych i czarnych byłaby taka sama. Ile jest kul w tym pudełku ? 

A) 10         B) 12            C) 15          D) 18 

 

10.Dwustu uczniów otrzymało zadanie : Dokończ zdanie: Najbardziej lubię, gdy nauczyciel 

jest ... 24% uczniów odpowiedziało - sprawiedliwy, 11% - sympatyczny, 20% odpowiedziało - 

nie jest wymagający  i tyle samo uczniów odpowiedziało - jest wymagający. Przeciętnie co 

dwudziesty uczeń wpisał odpowiedź - nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne 

odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie. Ilu ich było?  

A) 12            B)  24           C) 37                 D)52 

 

Zadania otwarte 

 

11.(5p)Dziadek i babcia mają razem 140 lat. Dziadek ma 2 razy tyle lat, ile babcia miała 

wtedy, gdy dziadek miał tyle, ile babcia teraz. Ile lat ma dziadek, a ile babcia? 

 

 

 

 

 



12.(3p) Komora zlewu (o kształcie prostopadłościanu) ma wymiary 40 cm na 40 cm i 

głębokość 25 cm. Naczynia zmywamy trzy razy dziennie, napełniając do każdego zmywania 

dwie jednakowe komory do 3/4 wysokości. Oblicz, ile litrów wody zużywamy codziennie do 

zmywania. Jaki jest dzienny koszt zużytej wody, jeśli za 100 litrów płacimy 50 groszy? 

13.(2p) Jak od kawałka materiału długości 
3

2
 metra odciąć kawałek długości 

2

1
 metra, nie 

mając przy sobie linijki? Zapisz tok rozumowania. 

14.(2p) Samochód jechał przez 5 godzin i 30 minut z prędkością 50 km/h, zużywając 8 litrów 

benzyny na 100 km drogi. Przed wyjazdem miał on w baku 39 litrów benzyny. Ile litrów 

pozostało w baku?  

15.(3p) Napisano dwa razy z rzędu tę samą liczbę trzycyfrową i otrzymano liczbę 

sześciocyfrową. Udowodnij, że otrzymana liczba sześciocyfrowa jest podzielna przez            

7, 11, 13. 

 

 

 

                   II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 

                             DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH     

                                          I Etap (szkolny) 
 

Zadania zamknięte 

 

 1 (1p)Do liczby dwucyfrowej dopisujemy tę samą liczbę. Ile razy większa jest powstała  

w ten sposób liczba czterocyfrowa od danej liczby dwucyfrowej?  

A) 11    B) 99    C) 100    D) 101  

 

 2(1p)Ile przekątnych ma dowolny dwunastokąt wypukły?  

A) 42    B) 45    C) 48     D) 54  

 

 3(1p)Ile jest wszystkich trzycyfrowych liczb naturalnych, w których suma cyfr równa się 

trzy?  

A) 1    B) 2    C) 5     D)  6 

 

 4(1p)Odległość między pewnymi miastami wynosi 140km. Na mapie ta odległość równa się 

20cm. Skala tej mapy wynosi:  

a) 1:7    b) 1:7000   c) 1: 700000    d) 1: 70000  

 

5(1p)Wśród 50 osób jest 19 kobiet. Ile procent stanowią mężczyźni?  

a) 19%   b) 38%   c) 31%    d) 62%  

 

 6(1p)Na frontonie budynku widoczny jest napis :MCDXLVI. Oznacza on rok: 

a) 1646                      b) 1666                        c) 1466                                    d) 1446 

 

 7(1p)Ile spośród napisów: MAMA, TAM, MAM, ECHO ma oś symetrii? 

a) 1                             b) 2                               c) 3                                         d) żaden 

 

 8(1p)Które wyrażenie dla x=-3 ma wartość równą o? 

a) (x-3):(x+3)           b) (x-3):(x-3)              c) (x+3):(x-3)                d) (3-x): (x-3) 



 9(1p)Trzy połączone bokami kwadratowe płyty tworzą prostokąt o polu 0,75 m2. Ile takich 

płyt ułożonych obok siebie utworzy pas długości 2,5 m? 

a) 5                            b) 8                           c) 10                               d) 17,5 

 

 10(1p)Arkusz tektury miał 9 dm długości i 8 dm szerokości. W każdym jego rogu wycięto 

kwadrat o boku 2 dm. Po zgięciu czterech prostokątów powstałych na bokach otrzymano 

otwarte pudełko. Jego objętość jest równa: 

a) 144 dm3                b) 72 dm3                  c) 84 dm3                       d) 40 dm3 

 

11(1p)Ile razy liczba 3 135  jest większa od liczby 3 5 ? 

a) 2                                 b) 3                           c) 9                            d) 27 

 

Zadania otwarte 

 

Zadanie 12 (3p) 

Działka ma kształt trójkąta, w którym stosunek boków jest równy 3:4:5, a najkrótszy bok                          

jest o 600 m krótszy od najdłuższego. Oblicz długość ogrodzenia tej działki. 

 

Zadanie 13 (3p) 
Pewną ilość gum do żucia zamierzono podzielić pomiędzy 20 dzieci. Ponieważ pięcioro było 

nieobecnych na każde z pozostałych przypadło o dwie gumy więcej. Ile gum było 

początkowo do podziału?  

 

Zadanie 14 (3p) 

Hania ma x lat. Trzy lata temu Tomek był od niej 3 razy starszy. Napisz wyrażenie opisujące, 

o ile lat Tomek jest starszy od Hani. 

Zadanie 15 (3p) 

Szklane akwarium ma kształt prawidłowego graniastosłupa sześciokątnego o wysokości 40 

cm i krawędzi 20cm. Oblicz pole  powierzchni akwarium. 

 

 

 

 

 

 

II POWIATOWY KONKURS MATEMAYUCZNY dla uczniów klas ósmych 

                                            Etap II (finał) 

   

Zadania zamknięte 

1(1p) Listwę podzielono na dwa kawałki w stosunku 2:3 . Jaką część całej listwy stanowi 

mniejszy kawałek? 

a) 
5

2
                            b) 

3

2
                              c) 

5

3
                               d) 

2

1
 

2(1p) Sklep ma powierzchnie 500 m2, co stanowi: 

a) 
2

1
km2                      b) 

20

1
km2                     c) 

200

1
km2                   d) 

2000

1
km2 

3(1p) Wartość wyrażenia -(-1)7-(-1)8 jest równa: 

a) 0                              b) -2                               c) -1                              d) 2 



4(1p) Dziesiętne okresowe rozwiniecie liczby 
37

1
jest równe: 

A0 0,0(27)                   b) 0,027                        c) 0,(027)                       d) 0,02(7) 

5(1p) Trzy koty : Maciej, Sara i Filomen ważą łącznie 10,9 kg. Maciej i Sara ważą 6,4 kg, a 

Sara i Filem0n 7,1 kg. Ile waży Sara? 

a) 3,8 kg                      b) 2,6 kg                        c) 4,5 kg                         d) 3,6 kg 

6(1p) Pojemność garnka jest równa 1,6 l. Woda zajmuje 
4

3
garnka. Jaką cześć garnka zajmie, 

jeżeli dolejemy jeszcze 200 ml wody? 

a) 
5

4
                           b) 

6

5
                              c) 

7

6
                           d) 

8

7
 

7(1p) Ewa wybrała się na targi wraz z czwórką przyjaciół. Średnia wieku przyjaciół Ewy , w 

latach, jest równa 16, a wraz z Ewą 16,4.Wiek Ewy x można obliczyć , rozwiązując równanie: 

a) 4 16 +x=16,4 5     b) 4,16
5

164


x
       c) 4,16

54

16


xx
        d) 4,16

5

16


 x
 

8(1p) Bilet normalny kosztował 16 zł i był o 33
3

1
% droższy od biletu ulgowego. Ile należało 

zapłacić z dwa bilety normalne i trzy ulgowe? 

a) 60 zł                        b) 62 zł                     c) 66 zł                               d) 68 zł 

9(1p) podłoga ma kształt kwadratu o przekątnej 100 m. Jakie pole ma ta podłoga? 

a) 1000 2 m2              b) 2000 2 m2         c) 25 arów                     d) 5000 m2 

10(1p) Na przyjęcie przygotowano 24 potrawy, przy czym stosunek potraw z rybami do 

pozostałych stanowi 5:3. Ile przygotowano potraw z rybami? 

a) 8                           b) 12                           c) 15                                d) 18 

11(1p) Kuba przepłynął 200 m w 3 minuty. Ile średnio metrów mógł przepłynąć w 2 minuty i 

15 sekund? 

a) 120                       b) 150                          c) 165                          d) 172 

 

 

 

Zadania otwarte  

 

Zadanie 12 (2p) 

Pół metra sześciennego kropli do oczu rozlano do buteleczek, do każdej po 8 ml. Ile 

buteleczek otrzymano? 

 

 Zadanie 13 (3p) 

Podczas spływu trzeba było przewieźć kajaki drogą lądową. Przewóz ośmiu kajaków 

kosztował 160 zł, a za przewóz każdego następnego kajaku należało zapłacić 16 zł. Łączne 

zapłacono 240 zł. Ile osób brało udział w spływie, jeśli w każdym kajaku były dwie osoby? 

 

Zadanie 14 (3p) 
Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa prostokątne trójkąty równoramienne. 

Oblicz wysokość trapezu, jeśli jego pole jest równe 24 m2. 

 

Zadanie 15 (5p)  
Za przejazd autostradą Karol zapłacił 8,4 euro. Potem powiedział , że płacił tylko monetami o 

nominałach 0,20 euro i 0,50 euro i że monet było 20. Czy może to być prawda? Odpowiedź 

uzasadnij. 


