
Drodzy uczniowie klasy VI! 

Dzisiaj 99 lekcja matematyki. Dzisiaj również 14 marca, czyli obchodzony na całym świecie Dzień Liczby π. Będziecie się o niej 

uczyć dopiero w gimnazjum, ale jest ona związana w tematem, w którym oblicza się obwód okręgu i pole koła. Bezbłędnie 

wpisaliśmy się w ten dzień, ponieważ towarzyszy nam dzisiaj pizza, która jest w kształcie KOŁA. Smacznego i powodzenia w 

rozwiazywaniu zadań, Sprawdzian szóstoklasisty już niedługo.    

 

 

Zadanie 1. (0-1) 

Ile liter w nazwie pizzerii MAESTRO to litery symetryczne?  

A. pięć B. cztery C. trzy D. sześć 

Zadanie 2. (0-1) 
Dowóz pizzy do klienta, którego mieszkanie oddalone jest od pizzerii o 8 km kosztuje 10 zł. Oceń prawdziwość 
podanych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli zdanie jest fałszywe. 
 

Koszt przejazdu 1 km jest równy 125 gr.  P F 

Auto poruszające się z średnią prędkością 50 km/h dostarczy 
pizzę w mniej niż 10 min.  

P F 

 

Zadanie 3. (0-1) 

Odległość 8 km, którą pokona samochód dostarczający pizzę na pewnej mapie jest równa 2,5 cm. Mapę 

wykonano w skali:  

A. 1: 32 000 B. 1: 20 000 C. 1: 320 000  D.  1: 200 000 

Zadanie 4. (0-1) 

Daniela odwiedziła pizzerię Maestro dwa razy w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Za każdym razem 

zamawiała taką samą pizzę, która była dzielona na równe kawałki pomiędzy jedzących. W czasie pierwszej 

wizyty była tam z mamą, tatą i z bratem, drugi raz odwiedziła restaurację w towarzystwie pięciu koleżanek. 

O ile więcej pizzy zjadła podczas pierwszej wizyty w pizzerii? 

A. 
1

4
 B. 

1

6
 C. 

1

2
 D. 

1

12
 

Wykorzystaj podane informacje i rozwiąż zadania 5 – 10 

Zadanie 5. (0-1) 

Odpowiedz na pytania zamieszczone w tabeli. Przy każdym 
z nich zaznacz właściwą literę. 
 

Ile razy średnica pizzy w rozmiarze S 
jest mniejsza od średnicy pizzy  
w rozmiarze XL? 

A B C D 

Ile razy cena pizzy Szpinakowej  
w rozmiarze XL jest większa od ceny 
tej pizzy w rozmiarze M. 

A B C D 

 
A. B. C. D. 

Dokładnie  
2 razy 

Ponad  
2 razy 

Prawie  
2 razy 

Dokładnie  
1,5 raza 

 

 

 średnica 

MENU  
S  

20 cm 
M  

28 cm 
L 

40 cm 
XL 

50 cm 

Margherita 6,00 10,00 17,00 20,00 

Roma 8,00 12,50 20,50 25,50 

Funghi 8,00 12,50 20,50 25,50 

Maestro 18,00 29,00 38,50 48,50 

Jarska 14,50 23,50 33,50 42,50 

Diabelska 12,00 20,00 28,50 38,00 

Szpinakowa 12,00 18,50 29,50 36,50 

Broccoli 9,50 15,00 23,00 30,00 

Hawajska 9,50 15,00 23,00 30,00 

10% w każdy wtorek - W każdy wtorek 10% rabatu na konsumpcję (w lokalu)  
20% zniżki dla studentów - Dla studentów po okazaniu legitymacji 20% rabatu 
lokal i 10% rabatu dostawa 
Druga pizza GRATIS! Do każdej pizzy w rozmiarze XL taka sama lub Margherita 
w rozmiarze S GRATIS. 

 



 

Zadanie 6. (0-1) 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D. 

Najtańsza i najdroższa pizza w rozmiarze L kosztują razem A. 50,5 zł  B.  55,5 zł 

   
Zaokrąglając cenę pizz rozmiaru M do dziesiątek zapłacimy więcej za C. 4 pizze D. 2 pizze  

 

Zadanie 7.  (0-1) 

Jeżeli chcemy obliczyć z pewnym przybliżeniem pole koła musimy obliczyć iloczyn liczby trzy i kwadratu jego 
promienia.  
Czy poniższe zdania są prawdziwe? Zaznacz T (tak) lub N (nie).  
 

Pole koła o promieniu r można zapisać za pomocą wzoru 3r2. T N 

Pole pizzy w rozmiarze M jest równe 588 cm2. T N 
 

Zadanie 8. (0-2) 

Pracownik restauracji przygotował ciasto na pizzę, które po rozwałkowaniu było prostokątem o wymiarach  
120 cm x 140 cm. Ile najwięcej pizz każdego rodzaju przygotuje z tego ciasta?  Zapisz swoje rozumowanie. 
Przyjmij założenie, że ciasto pozostałe po wycięciu kół zostanie rozwałkowane i użyte przy wykonywaniu 
kolejnego zamówienia.  
 

 

 

 

Zadanie 9. (0-3) 

Aby wykonać spód pizzy należy użyć następujących składników:  

      4 szklanki mąki (pojemność szklanki ok. 
1

8
 kg),  

 szklanka wody (ok. 30 dag),  

 drożdże (10 g) 

 1 płaska łyżka soli kamiennej (ok. 15 gramów) 

 przyprawy (1,5 dag). 
 

Przygotowanym w ten sposobem ciastem najedzą się cztery osoby. Oblicz, ile będą ważyć składniki potrzebne  

do przygotowania spodu pizzy dla trzech osób? 

Zapisz obliczenia. 
 

 

  

Zadanie 10. (0-3) 

Julia, Karolina i Oliwia studentki, udały się do Pizzerii Maestro i zamówiły każda pizzę w rozmiarze L.  

Julia zamówiła Hawajską, Karolina Jarską, a Oliwia mieszaną Diabelsko – Funghi. Ile zapłaciła każda  

z dziewcząt? Ile złotych udało im się wspólnie zaoszczędzić?  

Zapisz obliczenia. 
 

 


