
KOD UCZNIA

Z matematyką przez świat
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

ETAP SZKOLNY

25 kwietnia 2014

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) Połowa pewnej liczby plus połowa połowy tej liczby plus

połowa połowy połowy tej liczby jest o jeden mniejsza od ośmiu. Co to za liczba?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

Zadanie 2. (1 punkt) Przed ośmiu laty syn miał 4 lata i był 10

razy młodszy od ojca. Ile razy młodszy jest teraz syn od ojca.

A) 2 razy B) 3 razy C) 4 razy D) 5 razy E) 6 razy

Zadanie 3. (1 punkt) Z której figury nie można zbudować modelu sześcianu?

A) rysunek 1 B) rysunek 2 C) rysunek 3 D) rysunek 4 E) rysunek 5

Rysunek 1: Rysunki do Zadania 3.
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Zadanie 4. (1 punkt) Ile dni minęło od Wigilii (24 grudnia) w ro-

ku 2013 do Wielkanocy w roku 2014, jeśli wypadła ona 20 kwietnia?

A) 117 B) 119 C) 125 D) 151 E) 115

Zadanie 5. (1 punkt) Górne otwory naczyń na rysunku obok są jednakowej wielkości

(wysokość jest taka sama). Jeśli w czasie deszczu naczynia będą stały obok siebie, to w

którym z nich woda będzie najwyżej (zakładamy, że deszcz nie napełni naczyń)?

A) rysunek 1 B) rysunek 2 C) rysunek 3

D) we wszystkich naczyniach woda będzie na jednakowym poziomie E) nie można tego stwierdzić

Rysunek 2: Rysunki do Zadania 5.

Zadanie 6. (1 punkt) Na rysunku przedstawiono fragment tapety utworzonej

z trójkątów równobocznych. Ile osi symetrii ma narysowany fragment tapety?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 1 E) 0

Rysunek 3: Rysunki do Zadania 6.

Zadanie 7. (1 punkt) W dwóch skrzynkach znajdowało się 76 jabłek.

Kiedy z jednej skrzynki zabrano 30 jabłek, a z drugiej 40, to w każ-

dej pozostało tyle samo. Ile jabłek było w każdej skrzynce na początku?

A) 33 i 40 B) 33 i 43 C) 32 i 44 D) 31 i 45 E) 30 i 46
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KOD UCZNIA

ZADANIA OTWARTE

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

ich treścią.

Zadanie 8. (3 punkty) Po podwórku chodzą kury, kozy, psy i kot. Gosia doliczyła się 12

głów, 36 nóg i 4 rogi. Kur jest więcej niż psów. Ile zwierząt każdego gatunku chodzi po

podwórku?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

4



KOD UCZNIA

Zadanie 9. (3 punkty) Rozwiąż równanie
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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KOD UCZNIA

Zadanie 10. (3 punkty) Obrys zewnętrzny domu zgodnie z projektem ma kształt kwadra-

tu o boku 10 m. Wysokość muru wynosi 8 m. W domu przewidziano 8 okien o wymiarach

1,5 m × 1,5 m, drzwi wejściowe o wymiarach 1 m × 2 m. Mur domu ma szerokość 50

cm. Jaką najmniejszą ilość bloczków gazobetonowych o wymiarach 25 cm × 25 cm × 50

cm należy zamówić do budowy muru domu ? (Uwaga: zakładamy, że grubość zaprawy

służącej do łączenia bloczków jest nieistotna oraz, że bloczki gazobetonowe można rozciąć

w dowolny sposób)

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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KOD UCZNIA

KARTA ODPOWIEDZI do zadań zamkniętych

1 2 3 4 5 6 7

A
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E

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA
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KOD UCZNIA

REZERWOWA KARTA ODPOWIEDZI do zadań
zamkniętych
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tów

SUMA
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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