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Numer zadania 1 2 3 4 5 SUMA

Liczba punktów

Z matematyką przez świat
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

ETAP MIĘDZYNARODOWY

19 września 2018

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. (5 punktów) Przekątne czworokąta o długościach 10 cm oraz 14 cm przecinają

się pod kątem prostym. Oblicz pole tego czworokąta.

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 2. (5 punktów) Liczbę nazywamy palindromiczną, jeśli nie zmienia się, gdy

jej cyfry zapiszemy w odwrotnej kolejności. Przykładami takich liczb są: 132231, 24642.

Licznik kilometrów w samochodzie pokazuje w pewnej chwili 15 951 km. Po ilu co najmniej

kilometrach na liczniku pokaże się znowu liczba palindromiczna?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 3. (5 punkty) Na przyjęciu imieninowym, w którym uczestniczyło 14 dzieci,

podano duży tort. Pierwsze dziecko wzięło
1
5
tortu, drugie dziecko

1
6
tego co zostało.

Zjadłszy swoje porcje opuściły przyjęcie. Wtedy pozostałe dzieci postanowiły resztę tortu

podzielić równo pomiędzy siebie. Jaka część całego tortu każde z nich otrzymało?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 4. (5 punkty) W prostopadłościennym akwarium o wymiarach podstawy 80 cm×

50 cm i wysokości 40 cm jest 120 litrów wody. Jak wysoko będzie woda w akwarium po

całkowitym zanurzeniu w nim sześciennego klocka o krawędzi 20 cm?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 5. (5 punktów) Do liczby 18 dopisz jedną cyfrę na końcu lub na początku, lub

w środku, tak aby otrzymana liczba trzycyfrowa była podzielna przez 6. Na ile sposobów

można to wykonać. Wymień wszystkie liczby wraz z uzasadnieniem.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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BRUDNOPIS
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