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Zestaw testowy

Zadanie 1. (0–1)
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W latach 1969–1971 nakręcono 26 odcinków serialu animowanego dla dzieci Dziwne przygody 
Koziołka Matołka. Liczba 26 zapisana znakami rzymskimi to

A. XXIV B. XXVI C. XXIX D. XXXI

Zadanie 2. (0–1)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Kierowca pokonał drogę długości 15 km, jadąc samochodem ze średnią prędkością 50 km/h.  
Ile czasu zajęło mu pokonanie tej drogi?

A. 3 minuty. B. 10 minut. C. 15 minut. D. 18 minut.

Zadanie 3. (0–1)
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
Stoisko z owocami otwarte jest codziennie w godzinach 8.30–18.45. Ile godzin dziennie jest 
otwarte to stoisko?

A. 19
4

B. 
39
4

C. 110
4

D. 310
4

Zadanie 4. (0–1)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
W sklepie ułożono 24 skrzynki na trzech półkach. Na pierwszej półce ułożono 3

8
 skrzynek, a na 

drugiej 10 skrzynek. Jaka część skrzynek w tym sklepie jest ułożona na trzeciej półce?

A. 5
24

B. 9
24

C. 13
24

D. 19
24

Zadanie 5. (0–1)
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Droga Beaty do sklepu ma długość 0,4 km. Długość drogi Oli do sklepu stanowi 1,3 długości 
drogi Beaty. Jaką długość ma droga Oli do sklepu?

A. 160 m B. 520 m C. 1600 m D. 5200 m
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ZaDaNIa wyRÓwNUJĄCe

Zadanie 1.
Połącz w pary liczby zapisane cyframi arabskimi z odpowiadającymi im liczbami zapisanymi 
znakami rzymskimi.
Przy każdym numerze wpisz odpowiednią literę.

I. CM II. DC III. LX IV. MC V. XL VI. CD
A. 40 B. 1100 C. 400 D. 60 E. 600 F. 900

I – ___ II – ___ III – ___ IV – ___ V – ___ VI – ___

Wskazówka do zadania

L – 50, C – 100, D – 500, M – 1000

Zadanie 2.
Kierowca pokonał 15 km, jadąc samochodem ze średnią prędkością 50 km/h. Ile czasu zajęło 
mu pokonanie tej drogi?
Uzupełnij rozwiązanie zadania i zaznacz poprawną odpowiedź.

50 km 1 h = _____ min

: _____: _____

∙ _____ ∙ _____

_____ min

_____ min5 km

15 km

Ile czasu zajęło kierowcy pokonanie tej drogi?
A. 3 minuty.
B. 10 minut.
C. 15 minut.
D. 18 minut.

Zadanie 3.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Na rysunku przedstawiono godziny otwarcia stoiska z owocami. 
Ile godzin dziennie jest otwarte to stoisko?

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
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Zadanie 4.
W sklepie ułożono 24 skrzynki na trzech półkach. Na pierwszej półce ułożono 

3
8

 skrzynek, a na 
drugiej 10 skrzynek. Jaką część skrzynek ułożono na trzeciej półce?
Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia.
→ Oblicz liczbę skrzynek na pierwszej półce.

_____ ∙ _____ = _________

→ Oblicz łączną liczbę skrzynek na pierwszej półce i na drugiej półce.

_____ + _____ = _________

→ Oblicz liczbę skrzynek na trzeciej półce.

_____ – _____ = _________

→ Oblicz, jaką część skrzynek ułożono na trzeciej półce.

Liczba skrzynek na trzeciej półce _____
_____Liczba wszystkich skrzynek

=

→ Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jaką część skrzynek ułożono na trzeciej półce?

A. 5
24

B. 9
24

C. 13
24

D. 
19
24

Zadanie 5.
Droga Beaty do sklepu ma długość 0,4 km. Długość drogi Oli do sklepu stanowi 1,3 długości 
drogi Beaty. Jaką długość ma droga Oli do sklepu?
Rozwiąż zadanie, wykonując kolejne polecenia.
→ Oblicz 1,3 długości drogi.

_____ ∙ _____ km = _____ km

Wskazówka do zadania

Aby obliczyć ułamek danej wielkości, należy pomnożyć ten ułamek przez tę wielkość.

→ Wyraź otrzymaną długość w metrach.

_____ km =  _____ m

→ Zaznacz poprawną odpowiedź.
Jaką długość ma droga Oli do sklepu?

A. 160 m
B. 520 m
C. 1600 m
D. 5200 m

   








Matematyka | Trening czyni mistrza | Egzamin ósmoklasisty | Zestaw 1 

Autorzy: Praca zbiorowa

4 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2020

ZaDaNIa UtRwaLaJĄCe

Zadanie 1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W roku 1981 został nakręcony odcinek zatytułowany Słodkie życie serialu telewizyjnego Przygody 
Kota Filemona. Liczba 1981 zapisana znakami rzymskimi to

A. MCMXXXI B. MCMLXIII C. MCMLXXXI D. MCMLXXI

Zadanie 2.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Kierowca pokonał 20 km, jadąc samochodem ze średnią prędkością 50 km/h. Ile czasu zajęło 
mu pokonanie tej drogi?

A. 20 minut. B. 22 minuty. C. 24 minuty. D. 26 minut.

Zadanie 3.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Stoisko z owocami otwarte jest codziennie w godzinach 7.45–18.30. Ile godzin dziennie otwarte 
jest to stoisko?

A. 
19
4

B. 39
4

C. 110
4

D. 310
4

Zadanie 4.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Tomek ma samochodziki w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i białym. 1

7
 wszystkich 

samochodzików to samochodziki koloru czerwonego, a 3
5

 to samochodziki koloru żółtego. 

Jaką część wszystkich samochodzików Tomka stanowią samochodziki koloru białego?

A. 
8

12
B. 

26
35

C. 9
35

D. 4
12

Zadanie 5.
Zaznacz poprawną odpowiedź.
Długość drogi Beaty do hurtowni jest równa 3 km. Długość drogi Tomka do hurtowni stanowi 
trzecią część długości drogi Beaty. Jaką długość ma droga Tomka do hurtowni?

A. 100 m B. 900 m C. 1000 m D. 9000 m

ZaDaNIa RoZwIJaJĄCe

Zadanie 1.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Bolek i Lolek to seria filmów animowanych dla dzieci, która powstawała w latach 1963–1986. 
Ostatni odcinek serii animowanej Bolek i Lolek został wyprodukowany w roku

A. MCMXXXIV B. MCMLXXXIV C. MCMLXXXVI D. MCMXXXVI
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Zadanie 2.
Pociąg wyjechał ze stacji Przemyśl Główny o godzinie 14.25. Na stację Kraków Główny przyjechał 
o godzinie 20.10. Długość trasy, jaką w tym czasie pokonał pociąg, to 244 km. Z jaką średnią 
prędkością wyrażoną w km/h pociąg pokonał tę trasę? Wynik podaj z dokładnością do jedności.
Zapisz odpowiednie obliczenia.

Zadanie 3.
Stoisko z owocami otwarte jest codziennie w godzinach 8.15–17.30. Ile godzin dziennie otwarte 
jest to stoisko?
Zapisz rozwiązanie i odpowiedź.

Odpowiedź: _________________________________________________________________

Zadanie 4.
W sklepie ułożono 28 pudełek na trzech półkach. Na pierwszej półce ułożono 4

7
 pudełek, a na 

drugiej 5 pudełek. Jaką część pudełek ułożono na trzeciej półce?
Zapisz rozwiązanie i odpowiedź.

Odpowiedź: _________________________________________________________________

Zadanie 5.
Długość drogi Beaty do sklepu jest równa 2,5 km, a Tomka 1,6 km. Długość drogi Julki do 

sklepu stanowi 
4
9

 różnicy długości drogi Beaty i Tomka. Oblicz długość drogi Julki do sklepu.

Zapisz rozwiązanie i odpowiedź.

Odpowiedź: _________________________________________________________________


