
IMIĘ I NAZWISKO

Numer zadania 1 2 3 4 5 SUMA

Liczba punktów

Z matematyką przez świat
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

ETAP KRAJOWY

24 kwietnia 2015

Czas 90 minut

Instrukcja dla Ucznia

1. Otrzymujesz do rozwiązania 5 zadań otwartych. 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 90 minut.

4. Przeczytaj uważnie treść zadań.

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

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

tuszem/atramentem).

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

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

9. Nie używaj także kolorowych pisaków.

10. Ołówka możesz używać jedynie do wykonania rysunków.

11. Nie korzystaj z kalkulatora.

Życzymy powodzenia!
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ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań od 1. do 5. należy zapisać w wyznaczonym miejscu pod

ich treścią.

Zadanie 1. (4 punkty) Oblicz:
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)
·
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)
·
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)
·
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5

)
· ... ·
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)
·
(
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2015

)

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 2. (5 punktów) Cegła ma wymiary 15 cm×20 cm×25 cm. Jaka jest najmniejsza

ilość takich cegieł, z których można ułożyć sześcian?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 3. (5 punktów) Ustaw 12 osób w czterech rzędach tak, aby w każdym było po 4

osoby. Wykonaj rysunki, zaznaczając liniami wymagane rzędy. Przedstaw przynajmniej

10 możliwości.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 4. (4 punkty) W autobusie, którym Tomek dojeżdża do szkoły, znajduje się zegar

elektroniczny wyświetlający godziny i minuty w sposób cyfrowy. Zegar wskazuje godzinę

7 : 00. Do szkoły Tomek jedzie 55 minut.

a) Ile razy w ciągu tego czasu na wyświetlaczu pojawi się cyfra 1?

b) Ile razy w ciągu tego czasu na wyświetlaczu pojawi się cyfra 5?

c) Która z wszystkich cyfr pojawi się na tym wyświetlaczu najczęściej, a która najrza-

dziej?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 5. (6 punktów) Kwadrat ma bok długości 24 cm. Obok niego rysujemy kolejne

kwadraty, takie, że każdy kolejny kwadrat ma bok o połowę mniejszy lub o połowę większy

(raz jeden, raz drugi) od boku poprzedniego kwadratu. Oblicz pole kwadratu powstałego

w ósmym kroku. Rozważ wszystkie możliwości.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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BRUDNOPIS
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