Arkùsz òbjimô wiadła
prawno chronioné do sztótu
rozpòczãcô egzaminu.

WËPEŁNIWÔ ÙCZEŃ

KÒD ÙCZNIA

môl
na nalimkã

PESEL

Egzamin òsmëklasëstë
Matematika
DATA: 19 gòdnika 2018 r.
GÒDZËNA ROZPÒCZÃCÔ: 9:00
CZAS ROBÒTË: 100 minut
Wskôzë dlô ùcznia
1. Sprawdzë, czë na pònumrowónëch za régą 22 stronach je wëdrëkòwónëch 21
zadaniów.
2. Sprawdzë, czë do arkùsza je doparłãczonô kôrta òdpòwiescy.
3. Żlëbë felowałë stronë abò bëłë jaczé jinszé fele tej òdkôż szkólnémù.
4. Na ti stronie i na kôrce òdpòwiescy wpiszë swój kòd, numer PESEL i przëlëm nalimkã z kòdã.
5. Czëtôj ùwôżno wszëtczé tekstë i zadania. Wëkònëwôj zadania zgódno z pòlétama.
6. Rozrzeszënczi zadaniów notéruj długòpisã abò piórã z czôrnym tintã.
7. Nie ùżëwôj kòrektora.
8. Rozrzeszënczi zamkłëch zadaniów, tj. 1–15, napiszë na kôrce òdpòwiescy zgódno
z instrukcją ùsadzoną na pòsobny stronie. W kòżdim zadanim bëlnô je wiedno le jedna
òdpòwiésc.
9. Rozrzeszënczi zadaniów òtemkłëch, tj. 16–21, napiszë czëtelno i starowno w
nacéchòwónëch môlach w egzaminacyjnym arkùszu. Żlëbë nót bëło co pòprawic w
òdpòwiescach zapiszë zgòdno z instrukcjama ùsadzonyma na pòsobny stronie.
10. Zapisënczi w brëdnopisu nie mdą sprôwdzóné i òceniwóné.
Pòwòdzënkù!

WËPEŁNIWÔ NÔDZORËJĄCÉ KARNO
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ùcznia do:
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dopasowania
zasadów
òceniwaniô.

nieprzenôszania
òdpòwiescy na kôrtã.
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Zapòznôj sã z pòniższima wiadłama
1. Jak na kôrce òdpòwiescy nacéchùj pòprawną òdpòwiésc a zmiłkã w zamkłëch zadaniach?
Miéj starã nie robic felów przë zaznacziwanim òdpòwiescy, ale żlë sã zmilisz, felny céch òtocz
kòleczkã i nacéchùj jinszą òdpòwiésc, np.

Pòprawnô
òdpòwiésc
w zadanim

Ùkłôd mòżebnëch
òdpòwiescy na kôrce
òdpòwiescy

Spòsób céchòwaniô
pòprawny òdpòwiescë

Spòsób céchòwaniô
zmiłczi i pòprawny
òdpòwiescë

C

AD

FP

A3

2. Jak nacéchòwac zmiłkã i zapisac pòprawną òdpòwiésc w òtemkłëch zadaniach?
Żlë sã zmilisz, przë zapisënkù òdpòwiescë w òtemkłim zadanim, sztrichnij zmiłkã i napiszë
pòprawną òdpòwiésc
nad niepòprawnym dzélã

64 cm2
Pòle kwadratu je równé 100 cm2.
abò kòle niegò

Pòle kwadratu je równé 100 cm2.

64 cm2

Egzaminacyjné zadania są wëdrëkòwóné na pòsobnëch stronach.
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Zadanié 1. (0–1)
Firma przesélowô Wielpak kòrzëstô z paczétmatów do sómnégò nadôwaniô i òdbiéraniô
przesélków przez klientów. Maksymalné wëmiarë prostopadłoscannégò paczéta, jaczi mòże
nadac za pòstrzédnictwã ti firmë, wënôszają 38 cm × 41 cm × 64 cm, a masa przesélczi ni
mòże bëc wikszô jak 25 kg.
W tôflë są zapisóné wëmiarë i masa sztërzech paczétów.
Nr paczétu
1
2
3
4

Wëmiarë
37 cm × 41 cm × 66 cm
38 cm × 38 cm × 59 cm
35 cm × 40 cm × 64 cm
26 cm × 39 cm × 63 cm

Masa
23 kg
25 kg
26 kg
22 kg

Chtëren z tëch paczétów mòże bëc nadóny przez paczétmat ti firmë? Wëbierzë
przënôleżną òdpòwiésc z westrzód pòdónëch.
A. Leno 1, 2 i 4.

B. Leno 2 i 3.

C. Leno 3 i 4.

D. Leno 2 i 4.

E. Leno 4.

Zadanié 2. (0–1)
Niżi je ùsadzony wëjimk etiketë z jogùrtu ò mase 150 g.
Òdżiwczô wôrtnota
chwat (energiô)
tłuszcz
w tim nasëconé kwasë
wãglowòdónë
w tim cëkrë
błonnik
biôłkò
sól
kalcéń
witamina B2

w 100 g
290 kJ / 69 kcal
3,0 g
1,9 g
5,9 g
5,9 g
0g
4,6 g
0,15 g
167 mg*
0,25 mg*

* 1 mg = 0,001 g
Dofùluj pòniższé zdania. Wëbierzë òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama A i B
a téż òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama C i D.
Zjedzenié całégò jogùrtu dotëgùwô òrganizmòwi kòl
A. 167 mg

B

kalcenia.

B. 250 mg

Zjedzenié całégò jogùrtu dotëgùwô òrganizmòwi
B2.

C

C. 18,4

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW

A

D

razy wicy biôłka jak witaminë

D. 18 400

NA KÔRTÃ ÒDPÒWIESCY!
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Zadanié 3. (0–1)
Òbszacuj prôwdzëwòtã pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, żlë zdanié je prôwdzëwé, abò F
– żlë je falsz.
120% lëczbë 180 to tëli samò, co 180% lëczbë 120.

P

F

20% lëczbë 36 to tëli samò, co 40% lëczbë 18.

P

F

Zadanié 4. (0–1)
Lëczba x je nômiészą lëczbą dodatnią pòdzélną przez 3 i 4, a lëczba y je nôwikszą lëczbą
dwùcyfrową pòdzélną przez 2 i 9.
Dokùńczë zdanié. Wëbierzë przënôleżną òdpòwiésc z westrzód pòdónëch.
Nômiészô pòspólnô wielekrotnosc lëczbów x i y je równô
A. 72

B. 108

C. 180

D. 216

Zadanié 5. (0–1)
Na céchùnkù je pòkôzóny dzél pòdłodżi pòkrëti kachlama w sztôłce kwadratów ò bòkù
dłużawë 60 cm i kachlama w sztôłce jednaczich prostonórtów (zdrzë céchùnk I). Na ti
pòdłodze je wëscelony prostonórtny tepich (zdrzë céchùnk II).
3,6 m

tepich

Céchùnk I. Pòdłoga bez tepichù

Céchùnk II. Pòdłoga z tepichã

Òbszacuj prôwdzëwòtã pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, żlë zdanié je prôwdzëwé, abò F
– żlë je falsz.
Tepich mô wiéchrzëznã wikszą jak wiéchrzëzna 4 kwadratowëch kachlów.

P

F

Tepich mô wëmiarë 90 cm × 120 cm.

P

F

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW
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Zadanié 6. (0–1)
Chùtkòsc rozchôdaniô sã elektricznégò impùlsu ù człowieka wënôszô kòl 2 métrów na
sekùndã. Ù roscënów elektriczny impùls mòże rozchadac sã z chùtkòscą kòl 60 centimétrów
na minutã.
Wiele razy chùtkòsc rozchôdaniô sã elektricznégò impùlsu ù człowieka je wikszô òd
chùtkòscë rozchôdaniô sã elektricznégò impùlsu ù roscënów? Wëbierzë przënôleżną
òdpòwiésc z westrzód pòdónëch.
A. W przëbliżenim 2 razy.
B. W przëbliżenim 20 razy.
C. W przëbliżenim 200 razy.
D. W przëbliżenim 2000 razy.

Zadanié 7. (0–1)
Mónika pòprawno zaòkrãgla lëczbã 3465 do fùl stów i dosta lëczbã x, a Paweł pòprawno
zaòkrąglił lëczbã 3495 do fùl tësãcy i dostôł lëczbã y.
Czy lëczbë x i y są równé? Wëbierzë òdpòwiésc A (Jo) abò B (Nié) i ji ùdokaznienié z
westrzód 1, 2 abò 3.

A.

Jo,
bò

B.

Nié,

1.

pòczątkòwô lëczba Móniczi je miészô òd pòczątkòwi lëczbë
Pawła.

2.

cyfra tësãcy kòżdi z pòczątkòwëch lëczbów je takô sama.

3.

ùdostóné zaòkrãglenia jinaczą sã ò 500.

Zadanié 8. (0–1)
Dónô je lëczba a = 3 2 − 4 .
Dofùluj pòniższé zdania. Wëbierzë òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama A i B i
òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama C i D.
Lëczba ò 2 wikszô òd lëczbë a je równô

A

Lëczba 2 razy wikszô òd lëczbë a je równo C

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW

B .
D .

A. 5 2 − 4

B. 3 2 − 2

C. 6 4 − 8

D. 6 2 − 8

NA KÔRTÃ ÒDPÒWIESCY!
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Zadanié 9. (0–1)
Państwò Nowakòwie mają trzë córczi i jednégò sëna. Strzédnô wiekù wszëtczich dzecy
Nowaków je równô 10 lat, a strzédnô wiekù wszëtczich córk je równô 8 lat.
Wiele lat mô syn Nowaków? Wëbierzë przënôleżną òdpòwiésc z westrzód pòdónëch.
A. 9

B. 11

C. 12

D. 16

Zadanié 10. (0–1)
Do planszowi grë ùżiwané są dwa bączczi ò sztôłtach pòkôzónëch na céchùnkach. Kòżdi
bączk pò staniãcym na jednym bòkù wielenórta wskôzywô lëczbã co je na jegò tarczë. Na
céchùnkù I bączk mô sztôłt piãcnórta fòremnégò z nacéchòwónyma lëczbama òd 1 do 5. Na
céchùnkù II bączk mô sztôłt szescnórta fòremnégò z nacéchòwónyma lëczbama òd 1 do 6.

2

1

1
3

5

6

4

Céchùnk I

2

5

3
4

Céchùnk II

Òbszacuj prôwdzëwòtã pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, żlë zdanié je prôwdzëwé, abò F
– żlë je falsz.
Prôwdopòdobiéństwò dostaniô lëczbë wikszi jak 3 na bączkù z céchùnkù I je
1
wikszé jak .
2

P

F

Dostanié nieparzësti lëczbë na bączkù z céchùnkù I je tak samò
prôwdopòdobné, jak dostanié nieparzësti lëczbë na bączkù z céchùnkù II.

P

F

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW
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Zadanié 11. (0–1)
Ò lëczbie x wiémë, że

1
3
1
ti lëczbë je ò wikszô òd ti lëczbë.
4
3
6

Chtërno równanié pòzwòli wëznaczëc lëczbã x? Wëbierzë przënôleżną òdpòwiésc
z westrzód pòdónëch.

2
1
3
x
x+
A. =
3
6
4

B.

1
3 5
x + =x
3
4 6

1
1
3
x
x+
C. =
3
6
4

D.

1
3 1
x + =x
3
4 6

Zadanié 12. (0–1)
W trzënórce ABC nôwikszą miarã mô nórt przë czëpie C. Miara nórta przë czëpie A je równô
48°, a miara nórta przy czëpie B je równô różnicë miarë nórta przë czëpie C i miarë nórta przë
czëpie A.
Òbszacuj prôwdzëwòtã pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, żlë zdanié je prôwdzëwé, abò F
– żlë je falsz.
Nórt przë czëpie B mô miarã 48°.

P

F

Trzënórt ABC je prostonórtny.

P

F

Zadanié 13. (0–1)
W ùkładze współrzãdnëch są nacéchòwóné dwa pónktë: A = (−8, −4) i P = (−2, 2). Pónkt P je
westrzódkã òdcynka AB.
Jaczé współrzãdné mô pónkt B? Wëbierzë przënôleżną òdpòwiésc z westrzód pòdónëch.
A. (4, 8)

B. (− 10, − 2 )

C. (− 10, 8)

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW

D. (4, − 2 )

NA KÔRTÃ ÒDPÒWIESCY!
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Zadanié 14. (0–1)
Sztërë jednaczé drzéwiané elemeńtë, kòżdi w sztôłce prostopadłoscanu ò wëmiarach 2 cm × 2
cm × 9 cm, są przëlëmioné do metalowi platczi w spòsób pòkôzóny na céchùnkù I.
gipsowi òdléw

Céchùnk II

Céchùnk I

W ten spòsób przërëchtowónô je fòrma, jaką wëfùlowelë gipsową masą, i tak dostelë gipsowi
òdléw w sztôłce prostopadłoscanu, pòkôzóny na céchùnkù II.
Dofùluj zdania. Wëbierzë òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama A i B
i òdpòwiésc z westrzód nacéchòwónëch lëtrama C i D.
Òbjãtosc drewna, z jaczégò je zbùdowónô fòrmã, je równô
A. 144 cm3
Objãtosc gipsowégò òdlewù je równô

A

B .

B. 36 cm3
C

D

C. 162 cm3

.
D. 98 cm3

Zadanié 15. (0–1)
Na céchùnkach je pòkôzóny òstrosłup prawidłowi
i graniastosłup prawidłowi. Wszëtczé kańtë òbùch
brëłów są ti sami dłużawë.

Òbszacuj prôwdzëwòtã pòdónëch zdaniów. Wëbierzë P, żlë zdanié je prôwdzëwé, abò F
– żlë je falsz.
Sëma dłużawë wszëtczich kańtów òstrosłupa je wikszô jak sëma dłużawë
wszëtczich kańtów graniastosłupa.

P

F

Całowné pòle wiéchrzëznë òstrosłupa je wikszé jak całowné pòle wiéchrzëznë
graniastosłupa.

P

F

PRZENIESË ROZRZESZËNCZI ZADANIÓW

NA KÔRTÃ ÒDPÒWIESCY!

Strona 14 z 22

OMAK-100-1812

Brëdnopis

OMAK-100-1812

Strona 15 z 22

Zadanié 16. (0–2)
Prostonórt ABCD ò wëmiarach 7 cm i 8 cm je rozcãti wedle prosti a na dwa trapezë tak,
jak to wëzdrzi na céchùnkù. Òdcynk CL mô dłużawã 3,2 cm.
a
D

L 3,2 cm C

7 cm

A

K

B

Pòle trapeza KBCL je sztërë razy miészé òd pòla prostonórta ABCD. Pòrechùj dłużawã
òdcynka KB. Zapiszë òbrechùnczi.
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Zadanié 17. (0–2)
Na pòzaùczbòwé spòrtowé zajãca zapisónëch je 37 òsób. Ùdokaznij, że w tim karnie są
co nômni 4 persónë, co sã ùrodzëłë w tim samim miesądzu.
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Zadanié 18. (0–2)
Sztërë jednaczé prostopadłoscenné klocczi, kòżdi ò wëmiarach 2 cm × 1 cm × 1 cm, są
ùłożoné tak, jak to wëzdrzi na céchùnkù.

Pòtemù do ti bùdownie òstałë dokładłé szescenné klocczi ò kańce dłużawë 1 cm tak, żebë
pòwstôł prostopadłoscan nômiészi z mòżebnëch.
Dofùluj zdania. Wpiszë w kòżdą lukã przënôleżną lëczbã.
Lëczba szescennëch klocków ò kańce dłużawë 1 cm, chtërne nôleżi dokłasc do bùdownie, je
równô ______. Nômiészi z mòżebnëch prostopadłoscanów, chtëren w nen spòsób béł
dostóny, mô wëmiarë ___ cm × ___ cm × ___ cm.
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Zadanié 19. (0–3)
Agata so ùdba przërëchtowac leżnoscową kôrtkã w sztôłce prostonórta, òzdobioną
mòdłã brewiter taczim, jak to je na céchùnkù. Kôrtka ta mdze mia wëmiarë 15 cm ×
18 cm. Do ji przëstrojeniô Agata chce ùżëc jednaczich kwadratów, jaczich bòk mô
całowną lëczbã centimétrów. Niejedne z tëch kwadratów bãdze mùsza przecąc na dwa
abò na sztërë jednaczé dzéle.

Òbrechùj maksymalną dłużawã bòkù jednégò kwadratu. Do òbrechùnków przëjim
przëblëżenié 2 ≈ 1, 4 . Zapiszë òbrechùnczi.

OMAK-100-1812

Strona 19 z 22

Zadanié 20. (0–3)
W wëbòrach na przédnika klasë kandidowało troje ùczniów: Jack, Helena i Grzégòrz.
Kòżdi ùczeń ti klasë òddôł jeden wôżny głos. Jack dostôł 9 głosów, co dôwało 36%
wszëtczich głosów. Helena dosta ò 6 głosów wicy jak Grzégòrz.
Òbrechùj, wiele głosów dosta Helena, a wiele – Grzégòrz. Zapiszë òbrechùnczi.
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Zadanié 21. (0–3)
Ania so ùdba jachac aùtobùsã do starczi do môlëznë Sokółka. Z chëczi wëszła ò gòdzënie
8:00, czile minut żdała na przëstónkù, a tej jacha aùtobùsã. Do Sokółczi sã dosta ò
gòdzënie 9:30 i tam na przëstónkù sã zeszła ze starką. Na wëkresu w spòsób
ùproszczony je pòkôzóny zanôleżnosc chùtkòscë, z jaką sã pòrësziwa Ania, òd czasu.
chùtkòsc

60 km/h

6 km/h
gòdzëna

8:00 8:10 8:15

9:30

Òbrechùj dłużawã trasë pòkònóny przez Aniã òd wińdzeniô z dodómù do sztótu
zéńdzeniô ze starką. Zapiszë òbrechùnczi.
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