
WYPEŁNIA UCZEŃ

 KOD UCZNIA PESEL

 

Próbny egzamin ósmoklasisty
Matematyka

Rok szkolny 2020/2021
Czas pracy: 100 minut

Instrukcja dla ucznia 

1.  Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 13 stronach jest wydrukowanych 21 zadań. 

2.  Sprawdź, czy karta rozwiązań zawiera 8 stron oraz czy do karty rozwiązań jest dołączona karta 
odpowiedzi. 

3.  Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

4.  Na tej stronie, na karcie rozwiązań i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL. 

5.  Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 

6.  Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 

7.  Nie używaj korektora. 

8.  Rozwiązania zadań zamkniętych, tj. 1–15, zaznacz na karcie odpowiedzi zgodnie z instrukcją za-
mieszczoną na następnej stronie. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź. 

9.  Rozwiązania zadań otwartych, tj. 16–21, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach 
na karcie rozwiązań zadań. Ewentualne poprawki w odpowiedziach zapisz zgodnie z instrukcjami 
zamieszczonymi na następnej stronie. 

10.  Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.  

Powodzenia!

WYPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

Uprawnienia ucznia do: dostosowania zasad oceniania. nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.
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Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami

1.  Jak na karcie odpowiedzi zaznaczyć poprawną odpowiedź oraz pomyłkę w zadaniach 
zamkniętych?  

 Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, 
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.

A B C D

Poprawna 
odpowiedź 
w zadaniu

Układ możliwych  
odpowiedzi na karcie 

odpowiedzi

Sposób zaznaczenia 
poprawnej odpowiedzi

Sposób zaznaczenia 
pomyłki i poprawnej 

odpowiedzi

C A B C D A B C D A B C D

AD AC AD BC BD AC AD BC BD AC AD BC BD

FP PP PF FP FF PP PF FP FF PP PF FP FF

2.  Jak zaznaczyć pomyłkę i zapisać poprawną odpowiedź w zadaniach otwartych?  

Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz 
poprawną odpowiedź, np.

nad niepoprawnym fragmentem

64 cm2

Pole kwadratu jest równe 100 cm2.

lub obok niego

Pole kwadratu jest równe 100 cm2. 64 cm2
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Zadania egzaminacyjne są wydrukowane na kolejnych stronach.
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Zadanie 1. (0–1)

W szklarni zakwitły tulipany w trzech kolorach: żółtym, białym i czerwonym.

Na podstawie informacji przedstawionych na diagramie wskaż, w jakim stosunku są

liczby tulipanów żółtych, białych i czerwonych. Wybierz właściwą odpowiedź spośród

podanych.

A. 2 : 3 : 4 B. 3 : 5 : 7 C. 4 : 5 : 9 D. 5 : 6 : 9

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Najmniejszą liczbą trzycyfrową podzielną przez 2, 3 i 5 jest:

A. 100 B. 102 C. 105 D. 120

Zadanie 3. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpo-

wiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba A B jest większa od
√

10, ale mniejsza od
√

20.

A. 4 B. 5

Obie liczby:
√

10 i
√

20 leżą na osi liczbowej między liczbami C D .

C. 3 i 5 D. 2 i 4

Zadanie 4. (0–1)

Trójkąt ABC jest równoboczny, a odcinki EA, AB i BD mają równe długości.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli

jest fałszywe.

Kąty ECD i EAC mają równe miary. P F

Kąt ACD jest prosty. P F

Przenieś rozwiązania zadań na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 5. (0–1)

W pudełku było 7 jednakowo wyglądających czekoladek, część z nadzieniem mlecznym,
a część — z owocowym. Asia zjadła jedną czekoladkę z nadzieniem mlecznym i wtedy
się okazało, że prawdopodobieństwo wylosowania czekoladki mlecznej jest takie samo jak
owocowej.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli

jest fałszywe.

Na początku w pudełku było więcej czekoladek mlecznych niż owocowych. P F

W pudełku były 3 czekoladki z nadzieniem owocowym. P F

Zadanie 6. (0–1)

Średnia arytmetyczna dwóch liczb jest równa 12. Jedną z tych liczb jest x.

Ile jest równa druga z tych liczb? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 12 + x
2 B. 12 − x C. 6 − 1

2x D. 24 − x

Zadanie 7. (0–1)

Dane są dwie równości:

40 · 1,25 = x · 0,125 40 : 1,25 = y : 0,125

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpo-

wiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Liczba x jest równa A B . A. 0,04 B. 400

Liczba y jest równa C D . C. 4 D. 0,4

Zadanie 8. (0–1)

Na każdej z czterech karteczek napisano liczbę. Suma tych czterech liczb jest równa −10.
Dwie z tych karteczek odwrócono.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli

jest fałszywe.

Obie liczby na odwróconych karteczkach są ujemne. P F

Suma liczb na odwróconych karteczkach jest równa −4. P F

Przenieś rozwiązania zadań na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 9. (0–1)

O liczbie x wiadomo, że 2
3 liczby x jest o 6 od niej mniejsze.

O ile 1
3

liczby x jest mniejsza od tej liczby x? Wybierz właściwą odpowiedź spośród

podanych.

A. o 3 B. o 6 C. o 9 D. o 12

Zadanie 10. (0–1)

Dane są cztery wyrażenia:

I. (−2)3 + (−3)2 II. (−2)3 − (−3)2 III. (−2)3
· (−3)2 IV. (−2)3 : (−3)2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największą wartość ma wyrażenie:

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

Zadanie 11. (0–1)

Na rysunku podano długości wszystkich boków pewnego czworokąta, przy czym dwie
z nich — za pomocą wyrażeń algebraicznych.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Czworokąt ten jest równoległobokiem dla x równego:

A. 3 B. 3,2 C. 4 D. 8

Zadanie 12. (0–1)

Na osi liczbowej zaznaczono kropkami liczby x, y , z.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli

jest fałszywe.

Liczba 1 jest jednakowo odległa od liczby y i od liczby z. P F

Odległość między liczbami x i 1 jest dwa razy większa niż odległość
P F

między liczbami y i 1.

Przenieś rozwiązania zadań na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 13. (0–1)

Wskaż wyrażenie, którego wartość nie jest równa 840. Wybierz właściwą odpowiedź spo-

śród podanych.

A. 440
· 240 B. 880 : 82 C. 2120 D. (810)4

Zadanie 14. (0–1)

Wojtek obchodzi urodziny 3 kwietnia, Asia — 25 kwietnia, Kasia — 2 maja, a Ewa — 15 maja.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F — jeśli

jest fałszywe.

Wojtek obchodzi urodziny w tym samym dniu tygodnia co Ewa. P F

Asia i Kasia obchodzą urodziny w tym samym dniu tygodnia. P F

Zadanie 15. (0–1)

Wózkiem można przewieźć jednorazowo nie więcej niż 50 kg towaru. Pan Wojciech ma
przewieźć z magazynu do sklepu 25 paczek, z których każda waży 4 kg.

Czy może to zrobić, używając wózka jedynie dwa razy? Wybierz odpowiedź A (Tak) lub

B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A.

B.

Tak,

Nie,

ponieważ

1.

2.

3.

12 · 4 kg < 50 kg, a 13 · 4 kg > 50 kg.

25 · 4 kg = 2 · 50 kg.

100 kg : 50 kg = 2.

Przenieś rozwiązania zadań na kartę odpowiedzi!
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Zadanie 16. (0–2)

Do szkolnej biblioteki, w której było trzech chłopców, weszła grupa dziewcząt i teraz

chłopcy stanowią 25% wszystkich osób korzystających w tej chwili z tej biblioteki. Ile

dziewcząt weszło do biblioteki? Zapisz rozwiązanie.

! Rozwiązanie zadania 16. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.

Zadanie 17. (0–2)

Cztery trójkąty prostokątne równoramienne AFE, AED, ADC , ACB utworzyły figurę

AFEDCB przedstawioną na rysunku.

Odcinek AB ma długość 1. Jaka jest odległość punktu C od prostej EF? Zapisz rozwią-

zanie.

! Rozwiązanie zadania 17. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.

Zadanie 18. (0–2)

Pani Joanna postanowiła posadzić kwiaty na balkonie. Kupiła 13 sadzonek aksamitek

po 1,49 zł za sztukę. Gdy wychodziła ze sklepu, jej uwagę zwróciły doniczki z begonią

w cenie 4,84 zł za jedną. Czy kwota wydana przez panią Joannę na sadzonki aksamitek

wystarczyłaby jej na zakup 4 doniczek z begonią? Odpowiedź uzasadnij.

! Rozwiązanie zadania 18. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.

Strona 12 z 13

17
45

60

owner id: 174560

owner id: 174560

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



BLACK MEGZ8-M-2020-2021-klucz 2020-10-30 11:01 str. 13

Zadanie 19. (0–3)

Na ramionach kąta o mierze 60◦ i wierzchołku O obrano punkty A, B, C , D tak, jak

pokazano na rysunku.

Trójkąty OBC i OAD są przystające, przy czym długość odcinka OB jest równa 10 cm,

a długość odcinka OC wynosi 3 cm. O ile dłuższy jest odcinek BD od odcinka AC?

Zapisz rozwiązanie.

! Rozwiązanie zadania 19. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.

Zadanie 20. (0–3)

Pan Adam kupił w hurtowni 100 kg wiśni, płacąc po 8 zł za kilogram. Na podstawie in-

formacji zawartych w tabeli oblicz, czy kwota uzyskana ze sprzedaży wszystkich wiśni

jest większa od kwoty, którą pan Adam wydał, gdy je kupował. Zapisz rozwiązanie.

Dzień tygodnia Cena sprzedaży za 1 kg Masa sprzedanych wiśni

poniedziałek 150% ceny zakupu 20 kg

wtorek 125% ceny zakupu 30 kg

środa 75% ceny zakupu 50 kg

! Rozwiązanie zadania 20. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.

Zadanie 21. (0–3)

Na rysunku przedstawiono siatkę graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.

Odcinek BC ma długość 15 cm, a odcinek AC ma długość 25 cm. Oblicz objętość tego

graniastosłupa. Zapisz rozwiązanie.

! Rozwiązanie zadania 21. zapisz w wyznaczonym

miejscu na karcie rozwiązań zadań.
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