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Numer zadania 1 2 3 4 5 6 SUMA

Liczba punktów

Z matematyką przez świat
konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

12 kwietnia 2016

Czas 90 minut

Instrukcja dla Ucznia

1. Otrzymujesz do rozwiązania 6 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 6. należy zapisać w wyznaczonym miejscu pod

ich treścią.

Zadanie 1. (5 punktów) Pan Szczepan, słynący ze skąpstwa, chciał dojechać z pracy

do domu. Chcąc wynająć najtańszą taksówkę urządził przetarg ofertowy na pobliskim

postoju taksówek. Otrzymał 3 oferty: 25 e, 20 e i 15 e. Wszystkie te oferty wydawały

mu się zbyt drogie. W celu zweryfikowania ofert podszedł do rikszy stojącej po drugiej

stronie ulicy. Rikszarz zapytany ile chce za odwiezienie odpowiedział:

- Za pierwszy kilometr centa mi pan dasz, nie będzie chyba za wiele. Za drugi to

już dwa, bo droga ciężka, na trzecim idzie pod górę, to dasz mi pan 4 centy. Tam będę

zmęczony i góra jeszcze większa, to dostanę znów dwa razy tyle centów i dalej już tak do

końca.

- Ot, głupi chłop - pomyślał pan Szczepan - na centy liczy. Zgodził się i z pośpiechem

wsiadł do wózka.

Pojechali, a gdy dojechali, okazało się, że owa riksza kosztowała go 163, 83 e. Ile

kilometrów jest z pracy Pana Szczepana do jego domu?

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:

3



IMIĘ I NAZWISKO

Zadanie 2. (5 punktów) Czterospadowy dach domu składa się z dwóch trójkątów pro-

stokątnych równoramiennych o ramieniu długości 5m i dwóch części w kształcie trapezu

o podstawach 12m i 6m oraz wysokości 4m. Dach został pokryty deskami o szerokości

20 cm. Jaka jest najmniejsza łączna długość desek potrzebna do pokrycia dachu?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 3. (3 punkty) Łączna liczba wierzchołków, wszystkich ścian i krawędzi pewnego

ostrosłupa wynosi 62. Ile boków ma wielokąt, który jest podstawą tego ostrosłupa?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 4. (3 punkty) Pani Kasia ma kilkoro dzieci. Wiemy, że iloczyn liczb wyrażających

wiek jej dzieci (w latach) wynosi 975 oraz, że najstarsze dziecko jest trzy razy starsze od

najmłodszego. Ile dzieci i w jakim wieku ma pani Kasia?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 5. (5 punktów) W klasie jest 28 uczniów. Uczniowie z tej klasy biorą udział w

4 konkurssach. W konkursie z matematyki bierze udział 8 uczniów, z przyrody 6 uczniów

z języka angielskiego 3 uczniów i z historii 4 uczniów. Dwóch uczniów bierze udział we

wszystkich konkursach, 2 uczniów bierze udział w trzech konkursach 3 uczniów bierze

udział w dwóch konkursach. Ilu uczniów bierze udział w jednym konkursie i jakim? Ilu

uczniów nie bierze udziału w konkursach?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 6. (5 punktów) Ponumeruj wierzchołki szcześcianu różnymi cyframi ze zbioru

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} tak, aby sumy numerów wierzchołków każdej ściany były równe 19.

Rysunek 1: Zadanie 3

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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BRUDNOPIS
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