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W czterech klasach trzecich Zespołu Szkół im. Mi-

kołaja Kopernika w Koninie: 3Te, 3To, 3Thoraz3Tc

w czerwcu pr zepr owadzono ankietę dotyczącą ilo -

ści książek wypożyczonych z biblioteki w drugim se-

mestrze roku szkolnego 202|12022. W ankiecie wzię-

ło udział75 uczniów, co stanowi 60% wszystkich

uczniówwymienionych klas. Wyniki przeprowadzo-

nej ankiety przedstawiono na diagramie kołowym.
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Na podstawie danych przedstawionych na diagra-

mie oceń, które z poda nych zdań jest fałszywe:

A) Ponad połowa ankietowanychwypożyczyła nie

więcej niż2książki.

B) Zaiedwie 9 uczniów wypożyczyło 4lub więcej

książek.

C) W ankietowanych klasach uczy się 75 uczniow.

D) Żadnej książki nie wypożyczyło prawie l0o/o

uczniow uczących się w tych czterech klasach.
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Zakładając, że stosunek ilości uczniów,w poszcze-

gólnych klasach wynosi odpowiednio 7 : 4:6:8
oraz frekwencja w ankietowanych klasach w tym

dniu była równa, oceń prawdziwość podanychzdań.
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24 uczniów klasy 3th wzięło udziaŁ w an-

kiecie

Wybierz Ł jeśli zdaniejest prawdziwe lub F, jeśli

zdanie jest fałszywe.

W klasie 3Te, 3Tc oraz3Thuczy się łącznie

85 uczniów
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Poniżej zapisano 3 liczby:
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Który zapis jest prawdziwy:

1ł) x=3§
C) iy> z
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Przekąin* prostokąta ABCD długości 816 cm jest

nachylona do krótszego boku pod kątem 60'. Uzu-

pełnlj zdania. Wybierz odpowiedzi spośród ozna-

czonych literami A i B oraz spośród oznaczonych

literami CiD.
Pole prostokąta ABCD jest równe A/B.

A) 8\6 D 24\Ę

Obwód prostokąta ABCD wynosi C/D.

C)8.l'Ę+2a D)816+8
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Liczb a 7 - l1i na o si liczbo w ej znaj duje się między

liczbami:

A) 0 i (_1) B) (-1) i (-2)

C) (-2) i (-3) D) 1 i 0
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Plantacja Braci Miedzińskich zajmuj e powierzchnię

około 1 ha i li czy 4,5 ty s. sadzonek j agody kamczackiej.
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W 2020 rokuw jeden zczetwcowychweekendów

odbyły się tam drzwi otwarte, podczas których od-

wiedzający zebrali2l3 kg owoców, wtym rekordzi-

sta zebraŁ aż LI 1:,g. Zapytal*, co zamierza zrobić

z taką iloś cią j agód, o dpowie d z 1ał:,,} z e b ranych

owocówprzeznaczęnadżem,500 g na ciasto droż-

dżowe,80 dag na kompot, a pozostałą częśc zjem

wraz z rodzin{'.|aka część z zebranych pIzez re-

kordzistę ov/oców nie ulegnie przetwotzeniu, jeśli

wdrodze do domumężczyznazjadł 150 g owoców?
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Karolina mieszka 400 m od szkoły, dlatego codzien-

nie chodzi do niej pieszo. Oceń prawdziwość poda-

nych zdań. Wybierz Ę jeśli zdanie jest prawdziwe,

lub Ę jeśli zdanie est
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W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym

dłaższaptzekątna ma 13, a pole podstawy ma 54f .

Oblicz poie całkowite b;,,rły.

}!i!I}|F!I@M|
Boki prostokąta pozostają \,v stosunku 1 : 2. |eśli

dłuższy bok skrócimy o 25o/o, akrótszy przedŁńy-

my o Z,to powstanie kwadrat. Oblicz przekątnąte-

go kwadratu.
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Czy liczba o 6 większa od liczby 235 1 5 8 j est po dzielna

przez6? Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i jej

uzasadnienie zadań A,BiC,
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Rzucamy dwukrotnie sześcienną kostką do gry

i tworzymy liczby dwucyfrowe, w taki sposób że:

I rzat daje cyfrę dziesiąteŁ a2 rzut - cyfrę jedności.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że utworzona w ten

sposób liczbabędzie podzielna przez 4?.
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}rl|tllEr p= 108fr + 180

lrl|!,ll ,l d=4x1.
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A. jednocześnie dzieli sięprzez

dwaiprzeztrzyT

B. suma cyfr nie jestpodzielna

przez sześć

N

Donlewaz

C. suma cyfr jest podzielna

ptzez sześć

Karolina, idąc ześrednią prędkością a Ę
dochodzi do szkoływ 5 minut
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W poniedziałek dziewczynka zaspała

iwyszła z domu o 7:56. Biegła ze średnią

prędkością O f i próg szkoły przekroczy-

ła punktualnie o 8:00,


