
Imię i nazwisko ucznia

Z Matematyką przez Świat
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

Etap Krajowy

23 maja 2018

Czas 60 minut

Instrukcja dla Ucznia

1. Otrzymujesz do rozwiązania 7 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte. Obok

każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, które możesz uzyskać za

poprawne rozwiązanie.

2. Podpisz każdą stronę arkusza (uzupełnij tabelkę znajdującą się w górnej części każ-

dej ze stron).

3. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut.

4. Przeczytaj uważnie treść zadań.

5. Odpowiedzi i rozwiązania zadań zamieść w miejscach do tego przeznaczonych.

6. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstaw tok rozumowania prowadzący do wy-

niku.

7. Rozwiązania zadań zapisuj czytelnie długopisem lub piórem (najlepiej z czarnym

tuszem/atramentem).

8. Jeśli się pomylisz, to wyraźnie skreśl zbędne fragmenty. Nie używaj korektora.

9. Pamietaj, że to co zapiszesz w brudnopisie, nie będzie oceniane.

10. Nie używaj także kolorowych pisaków.

11. Ołówka możesz używać jedynie do wykonania rysunków.

12. Nie korzystaj z kalkulatora.

Życzymy powodzenia!



ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 7. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną popraw-

ną odpowiedź. W przypadku pomyłki na karcie odpowiedzi należy wypełnić

następny diagram z odpowiedziami. Diagramy z niepoprawnymi odpowiedzia-

mi powinny zostać przekreślone wzdłuż przekątnych. Zaznaczenie więcej niż

jednej odpowiedzi w jednym zadaniu jest równoznaczne z niepoprawną odpo-

wiedzią.

Zadanie 1. (1 punkt) Dane są odcinki o długościach: 3 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm. Z trzech

spośród tych odcinków można zbudować:

A) 1 trójkąt B) 2 trójkąty C) 3 trójkąty D) 4 trójkąty

Zadanie 2. (1 punkt) Ułamek
1
1
8 ·
1
4

zapisany w postaci potęgi liczby 2 to:

A) 25 B) 28 C) 23 D) 26

Zadanie 3. (1 punkt) Tabliczka czekolady ma po cztery kostki w dwunastu rzędach. Kasia

częstuje siedem koleżanek, dając każdej z nich inną liczbę kostek. Ile maksymalnie kostek

może zostać dla niej?

A) 7 B) 20 C) 28 D) 41

Zadanie 4. (1 punkt) Arkusz papieru ma 72 cm długosci i 60 cm szerokości. W każdym

rogu wycięto kwadrat o boku 4 cm. Przez zagięcie czterech prostokątów powstałych na

bokach otrzymano otwarte pudełko. Jaka jest objętość pudełka?

A) 32 m3 B) 44 · 13 cm3 C) 45 · 13 cm3 D) 25 · 13 cm3

Zadanie 5. (1 punkt) W czasie konkursu uczestnik odpowiada na 10 pytań. Za dobrą

odpowiedź uzyskuje 5 punktów, a za każdą złą traci 4 punkty. Na ile punktów uczestnik

konkursu odpowiedział dobrze, jeśli zdobył 23 punkty?

A) 7 B) 5 C) 2 D) 8
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Zadanie 6. (1 punkt) Liczba Armstronga to n-cyfrowa liczba natural-

na, która jest sumą swoich cyfr podniesionych do potęgi n. Jest 88 ta-

kich liczb. Przykładem trzycyfrowej liczby Armstronga jest 153, ponieważ

13 + 53 + 33 = 153. Która z poniższych liczb jest liczbą Armstronga?

A) 56 B) 372 C) 407 D) 123

Zadanie 7. (1 punkt) Kąt wewnętrzny α przy wierzchołku A trójkąta ABC wynosi: (S

jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie.)

A) 45o B) 50o

C) 60o D) 75o

Rysunek 1: Rysunek do zadania 7.
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ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań od 8. do 10. należy zapisać w wyznaczonym miejscu pod

ich treścią.

Zadanie 8. (3 punkty) Wśród 496 warzyw (brokułów, kalafiora, pomidorów i ogórków)

było trzy razy mniej brokułów niż pomidorów, pięć razy mniej pomidorów niż kalafiorów

oraz siedem razy mniej kalafiorów niż ogórków. Ile było brokułów, pomidorów, kalafiorów

i ogórków?

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 9. (3 punkty) Oblicz

(
1 +

1
1

)
·
(

1 +
1
2

)
·
(

1 +
1
3

)
·
(

1 +
1
4

)
· ... ·

(
1 +

1
2017

)
·
(

1 +
1

2018

)

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 10. (4 punkty) Fraktal to zbiór samopodobny, powtarzalny, którego części są

podobne do całości. Przykładem jest krzywa Kocha. Najpierw rysuje się odcinek, który

jest inicjatorem. Następnie dzieli się go na 3 równe części a na środkowej tworzy trójkąt

równoboczny i usuwa jego podstawę. To pierwszy krok-generator krzywej Kocha. Ten

sam algorytm wykonuje się na każdym z powstałych odcinków. Oblicz długość krzywej

powstałej po drugim kroku tworzenia krzywej Kocha, jeśli jej rysowanie zaczęto od odcinka

długości 15 cm.

Rysunek 2: Rysunek do zadania 10.

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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KARTA ODPOWIEDZI do zadań zamkniętych

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA

9



Imię i nazwisko ucznia

REZERWOWA KARTA ODPOWIEDZI do zadań
zamkniętych

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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