
ZADANIA Z IBE   październik 2011 

1. Samochód przebył drogę 36 km ze średnią prędkością Chłopiec na rowerze przejechał tę samą 

drogę ze średnią prędkością  . O ile minut krócej jechał samochód niż chłopiec na rowerze? 

A. o 30 minut    B. o 90 minut      C. o 120 minut     D. o 150 minut 

2. Na ile sposobów można w miejsce znaku ☼ wstawić cyfrę tak, aby liczba 704☼1 była podzielna przez 

3?                     A. 3                 B. 4                 C. 5                 D. 6 

3.  Ile jest liczb dwucyfrowych spełniających jednocześnie poniższe dwa warunki? 

1. Jedna z cyfr jest o 4 większa od drugiej, 

2. Obie cyfry są parzyste. 

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

Do rozwiązania zadania 4 wykorzystaj informacje podane w tabeli. 

CENNIK 

1 GODZINA 2 GODZINY 3 GODZINY 

     16 zł      26 zł      35 zł 

Za przekroczenie czasu pobytu – opłata dodatkowa 0,50 zł za każdą minutę. 

4. Wojtek i Jurek weszli razem na pływalnię. Wojtek miał bilet na 2 godziny pobytu, a Jurek na 3 godziny. 

Obaj wyszli z pływalni po 2 godzinach i 20 minutach, dlatego Wojtek musiał dopłacić pewną kwotę za 

przekroczenie czasu. Który z chłopców zapłacił więcej za pobyt na pływalni i o ile więcej? 

5. Kilkoro dorosłych z dziećmi wybrało się do muzeum przyrodniczego. Bilet wstępu dla osoby dorosłej 

kosztował 4,50 zł, a dla dziecka 2 zł. Za wszystkie bilety zapłacono razem 32 zł. Ilu dorosłych i ile dzieci 

było w tej grupie? 

Liczba dorosłych w grupie: ............. 

Liczba dzieci w grupie: .............. 

6.  Do 1 kg roztworu soli o stężeniu 10% dolano 1 kg wody. Stężenie otrzymanego roztworu jest teraz 

równe      A.  7,5%           B.  5%          C.  1%            D.  0,5% 

7. W grupie kolonijnej było o 50% więcej dziewcząt niż chłopców. Jaki procent tej grupy stanowili 

chłopcy?            A.  25%         B.  40%          C.  50%          D.  60%  

8.   Spośród 120 osób zapytanych jakie zwierzę mają w domu, 41 podało, że ma w domu kota. 

1. Co trzecia z zapytanych osób stwierdziła, że ma w domu kota.           

2. Co czwarta z zapytanych osób stwierdziła, że ma w domu kota.   

9.    Spośród 196 filmów w filmotece pani Joanny 18 to adaptacje literatury. 

1. Około 10% filmów w filmotece pani Joanny to adaptacje litertury.           

2. Około 20% filmów w filmotece pani Joanny to adaptacje literatury. 
  



10.     Wśród 506 par butów zbadanych przez kontrolę techniczną 2 pary okazały się wadliwe. 

1. Około 2‰ par butów w zbadanej partii okazało się wadliwych.          

2. Około 4‰ par butów w zbadanej partii okazało się wadliwych.   

11. Do zestawu liczb:  5, 5, 8, 9, 13 dopisano jeszcze jedną liczbę, co spowodowało, że średnia 

arytmetyczna zestawu zwiększyła się o 1. Jak zmieniła się mediana?  

A.  Zmalała o 1.    B.  Nie zmieniła się.          C.  Wzrosła o 0,5.     D.  Wzrosła o 1. 

12. Asia, Kasia, Wojtek i Jurek przygotowywali wielkanocne pisanki. Asia zrobiła ich dwa razy więcej niż 

Wojtek, Jurek trzy razy więcej niż Kasia, a Wojtek dwa razy więcej niż Kasia. Kto zrobił najwięcej 

pisanek?         A.  Asia       B.  Kasia      C.  Wojtek       D.  Jurek 

13.    Jeden skok Andrzeja (s) to dwa jego kroki (k), a jeden krok Andrzeja (k) to trzy jego stopy (p). Oceń 

prawdziwość podanych niżej równości  (zamaluj  kwadracik przy wybranej przez Ciebie odpowiedzi). 

1. s + k +p = 10p            PRAWDA / FAŁSZ  

2. s +  2k +3p = 5k              PRAWDA / FAŁSZ  

3. 3s + 3k + 3p = 5s                   PRAWDA / FAŁSZ  

 

14.   Rzucono jeden raz nietypową sześcienną kostką, której siatkę przedstawiono na rysunku. 

 

Oceń prawdziwość podanych w tabeli zdań, zamalowując kwadracik, przy  wybranej odpowiedzi. 

1. Prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego oczka jest równe  PRAWDA / FAŁSZ 

2. Prawdopodobieństwo wyrzucenia trzech oczek jest równe   PRAWDA / FAŁSZ 

3.  
Prawdopodobieństwo wyrzucenia jednego oczka jest 2 razy większe niż 

prawdopodobieństwo  wyrzucenia dwóch oczek. 
PRAWDA / FAŁSZ 

4. Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek większej niż 1 jest równe  PRAWDA / FAŁSZ 

15.  Który z punktów zaznaczonych na rysunku ma współrzędne (x, y) spełniające warunek y = –2x3 + 4? 

 



 A. Punkt K                    B. Punkt L                    C. Punkt P                    D. Punkt M 

16.  Przyjrzyj się rysunkom i zapisanym pod nimi równościom. 

 

Z przedstawionych powyżej informacji można wywnioskować, że wartość wyrażenia 

  jest równa     A. 9     B. 10     C. 19     D. 20 

17.   Ile jest równe pole powierzchni bocznej prostopadłościanu, którego podstawa ma obwód 16 cm. 

Wsokość całej bryły jest równa 5 cm?    A.160 cm
2
      B. 80 cm

2
        C. 40 cm

2
       D. 21 cm

2
 

18. Pewnego dnia pani Joanna i pan Wojciech przejechali samochodami tę sama trasę o długości 120 km. 

Pani Joanna jechała ze średnią prędkością  , a pan Wojciech – ze średnią prędkością  . O 

godzinie 12:00 panu Wojciechowi pozostała do przejechania jeszcze jedna trzecia całej drogi podróży. W 

tym samym momencie pani Joanna stwierdziła, że czas jazdy, który jej pozostał, stanowi jedna trzecią 

czasu całej podróży. 

Wskaż poprawną odpowiedź na każde z poniższych pytań, wstawiając znak   x   w odpowiednie pole. 

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, wyjechał wcześniej w podróż? 

1. Pani Joanna wyjechała wczesniej.   

2. Pan Wojciech wyjechał wczesniej.    

3. Oboje wyjechali jednocześnie.     

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, przybył pierwszy do celu podróży? 

1. Pani Joanna pierwsza przybyła do celu podróży.   

2. Pan Wojciech pierwyszy przybył do celu podróży.    

3. Oboje przybyli jednocześnie do celu podróży.     

Kto, pani Joanna, czy pan Wojciech, o godzinie 12.00 był bliżej celu podróży? 

1. Pani Joanna była bliżej celu podrózy.   

2. Pan Wojciech był bliżej celu podróży.    

3. Oboje byli tak samo blisko celu podróży.     

19.   Do trójkąta równoramiennego ABC, którego kąt przy wierzchołku C ma miarę mniejszą niż 6°, 

dorysowujemy trójkąty przystające tak, jak na rysunku. Każdy kolejny trójkąt ma wierzchołek w punkcie 

C i wspólne ramię z poprzednio narysowanym trójkątem. Dorysowujemy mniej niż 60 takich trójkątów. 

Tworzymy w ten sposób kolejne wielokąty o coraz większej liczbie boków. 



 

Uzupełnij tabelę: 

Liczba trójkatów 

Liczba boków 

otrzymanego wielokąta 

Suma kątów 

otrzymanego wielokąta 

1 3 180° 

2 4   

  6   

8     

    1800° 

K     

  n   

20.   Michał postanowił się zdrzemnąć. W chwili, gdy się kładł i sprawdzał, która jest godzina, widział 

odbicie zegara w lustrze, takie jak na rys. 1. Gdy obudził się po kilkudziesięciu minutach, lustrzane 

odbicie zegara wyglądało tak, jak na rys. 2. Ile minut trwała drzemka Michała? 

 

A. 55 minut        B. 50  minut      C. 45 minut        D. 40 minut 

21. Wysokość CD trójkąta ABC tworzy z bokami AC i BC kąty o mierze 45° każdy. Oceń prawdziwość 

podanych niżej zdań (zamaluj kwadracik przy wybranej odpowiedzi). 

1. Trójkąt ABC jest równoramienny.   PRAWDA / FAŁSZ  

2. Trójkąty ADC i BCD są przystające.         PRAWDA / FAŁSZ  

3. Trójkąty ADC i ABC są podobne.     PRAWDA / FAŁSZ  

4. Punkt D leży bliżej punktu A niż punktu B.   PRAWDA / FAŁSZ 

22.   Czy istnieje czworokąt, w którym trzy kąty mają po 60°?  

Wybierz właściwą odpowiedź  TAK lub NIE i wskaż poprawne uzasadnienie tej odpowiedzI.  

TAK, 

ponieważ 

 trzy kąty po 60° to w sumie mniej niż 360°. 

 czwarty kąt czworokąta ma wtedy również 60°. 

 jest to romb powstały ze złączenia dwóch trójkątów równobocznych. 

NIE,  suma kątów czworokąta nie jest równa 180°. 



ponieważ  trzy kąty po 60° mogą być tylko w trójkącie równobocznym. 

 kąt czworokąta nie może mieć miary 180°. 

23.  Punkt E jest środkiem boku kwadratu przedstawionego na rysunku. Czy trójkąt ABE jest 

równoboczny?  Wybierz odpowiedź TAK lub NIE i wskaż poprawne uzasadnienie tej odpowiedzi. 

 

 

  TAK/ NIE, ponieważ 

        

  boki AE i BE są równe.  

  ma wszystkie kąty tej samej miary 

  bok AB jest krótszy od dwóch pozostałych. 

  kąt AEB ma miarę większą niż 60°.  

24.  Kwadrat o boku 6 cm rozcięto wzdłuż przekątnych. Z otrzymanych trójkątów ułożono figurę złożoną 

z dwóch czworokątów tak, jak na rysunku. Na rysunku wyjaśniono również, co rozumiemy przez długość 

i szerokość otrzymanej figury. Pole tej figury to suma pól tworzących tę figurę czworokątów. 

 

Oceń prawdziwość zdań (zamaluj kwadracik przy słowie PRAWDA lub FAŁSZ). 

1. Długość figury jest równa 12 cm.     PRAWDA / FAŁSZ  

2. Szerokość figury jest równa cm.    PRAWDA / FAŁSZ  

3. Pole figury jest równe 36 cm
2
.           PRAWDA / FAŁSZ  

25.   Punkty A, B, C, D są środkami boków prostokąta przedstawionego na rysunku. Uzasadnij, że pola 

trójkątów ABC i BCD są równe.  

26.   Na papierze w kratkę narysowano siatkę prostopadłościanu (zob. rysunek). Bok kratki ma długość 1.  



 

Prostopadłościan ma wymiary  A. 1x1x2     B. 2x2x3     C. 1x2x3   D. 2x3x3 

27.   Długości krawędzi pewnego graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wyrażają się całkowitą 

liczbą centymetrów. Jedna ściana ma pole równe 36 cm
2
, a druga 9 cm

2
. Oblicz pole powierzchni 

całkowitej tego graniastosłupa. 

28.  Sześcian o powierzchni 600 cm
2
 pocięto na małe sześciany, każdy o powierzchni 150 cm

2
. Ile małych 

sześcianów otrzymano?      A. 16               B. 8                 C. 4                 D. 2 

29.  W każdym z dwóch pojemników są kule białe i czarne. W pierwszym jest 15 kul, z czego 7 białych, a 

w drugim jest 25 kul, z czego 17 białych. Wszystkie kule z obu pojemników przełożono do trzeciego, 

który był pusty. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli z trzeciego pojemnika?  

A.     B.    C.      D.  

30.  Pan Jerzy ma 9 jednakowo wyglądających długopisów, z których część pisze na czarno, a reszta na 

niebiesko. Pan Jerzy obliczył, że prawdopodobieństwo wylosowania długopisu, który będzie pisał na 

czarno jest równe . Pan Jerzy wziął jeden długopis i okazało się, że pisze on na czarno. Jakie jest 

prawdopodobieństwo, że długopis wylosowany spośród pozostałych długopisów będzie pisał na 

niebiesko?      A.               B.                C.                 D.   

31.  Para liczb x=4, y=1 jest rozwiązaniem układu równań utworzonego przez dwa z czterech podanych 

równań. Które to równania?     I.   x – 2y = –2,     II.   3x + y =13,      III.   x – y = –3,       IV.   x + y = 5 

A. II i III.       B.  III i IV.          C. I i II.          D. II i IV. 

32.    Lewa strona pewnego równania to wyrażenie 2 + x. Które z poniższych wyrażeń należałoby wybrać 

jako prawą stronę równania, aby otrzymane równanie nie miało rozwiązania? 

A. 2x + 1           B. 2 – x               C. 1 – 2x            D. x – 2 

33.    W układzie współrzędnych zaznaczono cztery punkty K, L, M i N 

 

34.     Wskaż ten punkt, którego współrzędne spełniają układ równań   



A.  K        B.  L           C.  M           D.  N 

35.      Suma pewnych czterech liczb naturalnych jest liczbą nieparzystą. Ile liczb nieparzystych jest wśród 

tych czterech liczb? Rozważ wszystkie możliwości. 

36.    W pewnym roku dzień 11 listopada wypadł we wtorek. W jaki dzień tygodnia wypadł w tym samym 

roku dzień 31 grudnia? A. we wtorek            B. w środę           C. w czwartek                D. w piątek 

37.  Tereska podzieliła swoją czekoladę w stosunku 1:3, a Martyna podzieliła taką samą czekoladę w 

stosunku 1:5. Każda oddała Oskarowi mniejszy kawałek. Jaką część czekolady dostał w sumie chłopiec? 

    A.               B.               C.               D.   

38.    Zakładowi krawieckiemu dostarczono 63 m materiału na uszycie jednakowych spódnic w tym 

samym rozmiarze. W pierwszym dniu pracy z 32,2 m tej tkaniny uszyto 46 spódnic. Oceń prawdziwość 

podanych niżej zdań (wpisz znak × w odpowiednie pola tabeli). 

I. Z dostarczonego materiału można uszyć 100 takich spódnic.  

PRAWDA 

FAŁSZ 

II. Na uszycie jednej spódnicy potrzeba średnio 0,63 m materiału.  

PRAWDA 

FAŁSZ 

III. 

Zachowując dotychczasowe tempo pracy zakład  

wykorzysta dostarczony materiał  przed końcem  

następnego dnia pracy. 

PRAWDA 

FAŁSZ 

Informacje do zadania 39 , 40 , 41 

 Zabawka po włączeniu kręci się przez pół godziny. Sprzedawca uruchamia na wystawie 5 takich zabawek 

kolejno co 10 minut. Pierwsza zabawka zostaje uruchomiona o 10:00. 

39.   Ile zabawek kręci się na wystawie o 10:45?       A. 2       B. 3          C. 4             D. 5 

40.   O której godzinie sprzedawca włączy piątą zabawkę?    A. 10:20     B. 10:30     C.10: 40    D. 10:50 

41.   O której godzinie skończy się kręcić trzecia zabawka? 

 A. 10:50              B. 11:10               C.12: 00               D. 12:30 

42.  Gdyby każda zabawka kręciła się o 10 minut dłużej, to piąta skończyłaby się kręcić 

 A. 10 minut później    B. 20 minut później    C. 30 minut później    D. 50 minut później 

  

43.   Liczba x leży na zaznaczonym fragmencie osi liczbowej. Spośród czterech podanych wyrażeń wskaż 

to, które przyjmuje największą wartość dla tej liczby x.  

A.  2x                 B.  2 – x                   C.  x + 2                   D.  x – 2 

44.  Właściciel sklepu płaci pani Marii co miesiąc 1200 zł oraz premię 2% od wartości sprzedanego 

towaru.  Uzupełnij tabelę: 



Wartość sprzedanego towaru Wynagrodzenie pani Marii 

19500 zł   

  2000 zł 

45.   Oceń prawdziwość zdań (wpisz znak × w odpowiednie pola tabeli). 

I. 
Jeśli pani Maria sprzeda 2 razy więcej towaru, to kwota  

jej premii również wzrośnie 2 razy. 

PRAWDA 

FAŁSZ  

II. 
Premia będzie stanowić połowę zarobków pani Marii,  

gdy wartość sprzedaży osiągnie 60000 zł. 

PRAWDA 

FAŁSZ 

III. 
Gdyby właściciel podniósł premię do 5%, to zarobki  

pani Marii wzrosłyby o 3%. 

PRAWDA 

FAŁSZ 

46.   Średnia arytmetyczna długości, szerokości i wysokości prostopadłościennej paczki jest równa 39 cm. 

Ile jest równa suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu? 

A. 75 cm              B. 234 cm              C. 390 cm              D. 468 cm 

47.  Przez które z punktów M = (2 , 2),  E = (1, ), N = ( , 1) przechodzi  wykres  

funkcji ?   

A. Tylko przez M.   B. Tylko przez M i N.      C. Tylko przez E i N.     D. Przez wszystkie trzy punkty. 

48.  Który wykres przedstawia funkcję spełniającą jednocześnie trzy następujące warunki: 

- dla argumentu  0 funkcja przyjmuje wartość -1, 

- najmniejszą wartość funkcji jest równa -3, 

- wykres funkcji przecina oś x w punkcie (4, 0). 

 

 49.    Małgosia i Jurek rzucają monetą, każdy po 10 razy. Umówili się, że gdy ktoś wyrzuci orła 

otrzymuje 6 punktów, a gdy wyrzuci reszkę – traci 3 punkty. Liczbę punktów osoby, która n razy wyrzuci 

orła opisuje wyrażenie 

 A.  3n + 30        B.  6n + 30         C.  9n – 30        D.  12n – 30 


