
MATEMATYKA 

ZADANIA DLA UCZNIÓ W KLASY VIII 

W tym tygodniu trochę inaczej, wiec proszę uważnie czytać! 

Będę sprawdzała  5 prac dziennie, a oceny przekażę na koniec tygodnia. Zatem nadal 

zadania przesyłają wszyscy uczniowie. 

 

PONIEDZIAŁEK 18.05. 

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty – wiek członków rodziny. 

1. 5 lat temu Ania i Kasia miały razem 15 lat, przy czym Kasia była wówczas 2 razy starsza od Ani. Ile 

lat ma Kasia obecnie? 

2. 8 lat temu syn miał 4 lata, a ojciec był 10 razy starszy od syna. Ile lat miał wtedy ojciec? Ile razy jest 

on obecnie starszy od syna? 

3. Jacek ma 11 lat, a Marek ma 1 rok. Ile lat będzie miał Jacek gdy będzie 

a) 6 razy starszy od Marka? 

b) 3 razy starszy od Marka? 

c) 2 razy starszy od Marka? 

4. Jacek i Bartek mają razem 27 lat. Sześć lat temu Jacek był cztery razy starszy od Bartka. Ile lat ma 

teraz Bartek, a ile Jacek? 
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rozwiązania zadań proszę przesłać do 22.05. 

WTOREK 19.05. 

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty – średnia arytmetyczna. 

1. Bartek uzyskał z kolejnych testów następujące wyniki: 20, 16, 30, 24, 15, 27. Jaki był średni wynik 

Bartka z tych sześciu testów? 

2. Ania otrzymała z pięciu testów wyniki 4, 5, 4, 6, 2. Jaki wynik musi otrzymać z szóstego testu, aby 

średnia wszystkich wyników była równa 5? 

3. W klasie Ia jest 6 chłopców i 24 dziewczyny. Średnia waga jednego chłopaka wynosi 55 kg, a jednej 

dziewczyny 50 kg. Jaka jest średnia waga jednej osoby w tej klasie? 

https://cke.gov.pl/images/stories/00000000000000000000gim/mat/GM-M8-122.pdf


4. W klasie Ib jest 15 chłopców i 10 dziewcząt. Średnia waga jednego chłopaka wynosi 60 kg, a jednej 

dziewczyny 50 kg. Jaka jest średnia waga jednej osoby w tej klasie? 
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Pracujecie z arkuszem z poniedziałku. 

CZWARTEK 21.05. 

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty – równania. 

1. Pies i gołąb mają razem 6 nóg, a głowy 2. Ile nóg, a ile głów mają w sumie 4 gołębie i 3 psy? 

2. W ogrodzie były bażanty i króliki. Razem miały one 35 głów i 94 nogi. Ile królików, a ile 

bażantów było w ogrodzie? (bażanty są to ptaki; królik ma 4 nogi) 

3. Na pastwisku pasą się krowy i gęsi. Zwierzęta te mają w sumie 18 głów i 50 nóg. Ile krów 

było na pastwisku? 

4. Na parkingu stoją samochody i motocykle. Każdy samochód ma 5 kół (w tym jedno 

zapasowe), a każdy motocykl 2 koła. Wszystkich pojazdów było razem 19, a kół 59. Ile 

motocykli, a ile samochodów było na parkingu? 
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Pracujecie z arkuszem z poniedziałku. 

PIĄTEK 15.05. 

TEMAT: Egzamin ósmoklasisty – prawdopodobieństwo zdarzeń. 

1. W szufladzie jest 20 białych i 16 czarnych skarpet. Wyciągamy po ciemku skarpety z 

szuflady. 

a) Ile skarpet wystarczy wyciągnąć, aby mieć pewność, że wśród nich jest jedna para tego 

samego koloru? 

b) Ile skarpet wystarczy wyciągnąć, aby mieć pewność, że wśród wyciągniętych skarpet jest 

para białych skarpet? 

c) Ile skarpet wystarczy wyciągnąć para skarpet każdego koloru? 

2. W trzech torebkach są trzy gatunki cukierków. Z każdego gatunku jest 20 cukierków. 

Wsypaliśmy te cukierki do jednego pojemnika. Wyciągamy następnie z niego po ciemku 

cukierki. Ile cukierków wystarczy wyciągnąć, aby mieć pewność, że wśród nich są trzy 

cukierki jednego gatunku? 



3. Do szuflady wrzuciliśmy 16 skarpet tego samego rozmiaru – 4 pary czarnych i 4 pary 

brązowych. Wyciągamy po ciemku po jednej skarpecie z szuflady. Ile skarpet wystarczy 

wyciągnąć aby mieć pewność, że wśród nich jest: 

a) jedna para skarpet tego samego koloru; 

b) jedna para czarnych skarpet? 

4. W szufladzie jest 29 jednakowego rozmiaru skarpet: 9 niebieskich, 8 zielonych i 12 

czarnych. Wyciągamy po ciemku skarpety z szuflady. Ile skarpet wystarczy wyciągnąć, aby 

mieć pewność, że wśród nich jest 

a) jedna para jednokolorowych skarpetek; 

b) po jednej parze każdego koloru skarpetek; 

c) jedna para niebieskich skarpetek? 

d) skarpeta niebieska?  
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Czekam na rozwiązania arkusza z poniedziałku. 

Zdjęcia rozwiązań należy przesyłać każdego dnia do godziny 15:00 na adres: 

sternicka.klasa8@gmail.com 
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