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kod pracy ucznia 

............................................. 

     pieczątka nagłówkowa szkoły 

 

KONKURS Z MATEMATYKI  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

2013/2014 

ETAP SZKOLNY 
Drogi Uczniu! 

Witaj na etapie szkolnym konkursu matematycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo 

odpowiedzieć na wszystkie pytania. 

 

 

 Arkusz  zawiera 21 zadań: 

- 18 zadań zamkniętych, 

- 3 zadania otwarte.  

 W przypadku testu wyboru (zadania od 1 do 18) prawidłową 

odpowiedź zaznaczamy stawiając znak X na literze 

poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi lub wpisując w 

odpowiednie miejsce P lub F . 

 W razie pomyłki błędne zaznaczenie otaczamy kółkiem                           

i zaznaczamy znakiem X inną odpowiedź.  

 W zadaniach otwartych (zadania od 19 do 21) należy 

przedstawić tok rozumowania prowadzący do wyniku zapisując 

wszystkie obliczenia.  

 Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone             

w miejscu do tego przeznaczonym.  

 Nie używamy kalkulatora.  

 Przy rozwiązywaniu zadań można korzystać z przyborów 

kreślarskich.  

 Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów 

możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie.  

 Pracujemy samodzielnie. 

 

Pracuj samodzielnie.        

Powodzenia! 

 

Czas pracy: 

 

60 minut 

 

Liczba punktów 

możliwych  

do uzyskania: 

 

29 
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Informacja do zadań 1-2 

Mama  Oli postanowiła z okazji jej urodzin przygotować  grilla. Jedną z potraw miały być 

szaszłyki. Szaszłyki zawsze przyrządza w następujący sposób: 

 na patyk nadziewa kolejno: mięso, plaster cebuli, kawałek papryki , mięso, plaster 

cebuli, kawałek papryki itd.; 

 szaszłyk zaczyna się i kończy kawałkiem mięsa. 

Zadanie 1 (0-1) 

Na przyjęcie przygotowanych było 11 szaszłyków. W każdym z nich było 6 kawałków 

mięsa. Ile plastrów cebuli zużyto? 

A.   44                   B.   55                   C.   66                   D.   77 

Zadanie 2 (0-1) 

Przygotowując jeden większy szaszłyk mama nadziała na patyk mięso, cebulę i paprykę, 

łącznie 22 kawałki. Ile było kawałków mięsa w tym szaszłyku ? 

A. 6                        B. 7                C. 8                       D.9 

Zadanie 3 (0-1) 

Na podstawie tabeli przedstawiającej czas pojawienia się człowieka na wybranych 

kontynentach ( w tysiącach lat temu): 

Kontynent Pojawienie się człowieka 

( w tysiącach lat temu) 

Australia 72-44 

Europa 35-30 

Ameryka Płd. 15-10 

Ameryka Płn. 11,5 

 

 oceń prawdziwość zdań wpisując w odpowiednie miejsce P-prawda lub F-fałsz.  

Najwcześniej człowiek pojawił się w Australii  

Wcześniej niż w Europie człowiek pojawił się w obydwu Amerykach  

W Ameryce Płn. człowiek pojawił się około 11 500 lat temu  
 

Zadanie 4 (0-1) 

Suma liczb: 
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wynosi ? 

A.7  
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Zadanie 5 (0-1) 

Wojtek zapłacił za zakupy 105 zł podając kasjerce 33 monety. Były to dwuzłotówki             

i pięciozłotówki. Ile wśród nich było monet pięciozłotowych ? 

A.21                          B.11                         C.15                            D. 13  

Zadanie 6 (0-1) 

Wojtek zbiera znaczki. Ma 12 albumów po 45 znaczków w każdym. Znaczki 

zagraniczne stanowią 0,3 jego zbiorów, z czego co trzeci  znaczek zagraniczny 

ma stempel. Ile ostemplowanych znaczków zagranicznych ma Wojtek ? 

A.540                          B.135                      C.36                               D.54 

Zadanie 7 (0-1) 

Kamil układał klocki w kształcie koła wzdłuż prostokątnego dywanu. Pięćdziesiąt z nich 

miało promień o długości 6 mm, a pozostałe promień trzy razy mniejszy. Jaka była 

długość układanki, jeżeli Kamil ułożył 80 kółek ? 

A.  36 cm  B.  90 cm  C.  72 cm  D.  82 cm 

 

Informacja do zadań  8 - 9 

W sklepie z zabawkami znajdują się pozytywki. Sprzedawca uruchamia co 10 minut 

począwszy od godziny 10:00  kolejną pozytywkę. Pozytywka kręci się pół godziny. 

Zadanie 8 (0-1) 

Ile pozytywek kręci się na wystawie o 10:45? 

  A. 2                     B. 3                      C. 4                      D. 5         

Zadanie 9 (0-1) 

Gdyby każda pozytywka kręciła się o 10 minut dłużej, to piąta skończyłaby się kręcić: 

 A. 10 minut później    B. 20 minut później    C. 30 minut później    D. 50 minut później 

Zadanie 10 (0-1) 

Basia urodziła się 28 lutego. W roku w którym się urodziła w miesiącu lutym było pięć 

poniedziałków. W jakim dniu tygodnia urodziła się Basia ? 

A.  piątek  B. niedziela    C. czwartek      D. wtorek 

 

  



Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 

Strona 4 z 8 
 

 

Zadanie 11 (0-1) 

Jaka jest miara kąta x? 

 

A.         B.      C.        D.      

Zadanie 12 (0-1) 

Siedmiocyfrowy numer telefonu Karola zaczyna się od najmniejszej liczby pierwszej.  

Kolejne trzy cyfry numeru tworzą liczbę, która spełnia ten sam warunek, czyli jest 

najmniejszą liczbą pierwszą trzycyfrową. Następna cyfra jest najmniejszą liczbą 

złożoną, a dwie ostatnie cyfry to największa liczba pierwsza dwucyfrowa. Numer 

telefonu Karola to: 

A. 2101497                B. 1100499            C. 2100397              D. 2102397 

Zadanie 13 (0-1) 

W zapisie rzymskim liczby tysiąc razy większe tworzy się przez dorysowanie poziomej 

kreski nad cyfrą. Np.    oznacza liczbę 10000.    X w zapisie rzymskim przedstawia 

liczbę: 

A.50100                     B.60000                   C.510000                 D.50010 

Zadanie 14 (0-1) 

Z pięciu jednakowych kwadratów o polu 64     każdy, zbudowano prostokąt. Jaki jest 

obwód tego prostokąta ? 

A.120cm                      B.9,6dm               C.160cm                  D.0.8 m 

Zadanie 15 (0-1) 

Maciek przekroił serek w kształcie sześcianu na dwie części. W miejscu przecięcia 

otrzymał wielokąt. Jakiego wielokąta nie mógł otrzymać ?   

A. trójkąta                    B. siedmiokąta            C. prostokąta        D. pięciokąta 

Zadanie 16 (0-1) 

Średnia pięciu ocen z matematyki Julki wynosiła do dzisiaj 3,8 . Dzisiaj Julka otrzymała 

szóstą ocenę i jej średnia wzrosła do 4,0. Jaką ocenę otrzymała Julka ? 

A.3                                  B.2                                      C.5                          D.4 
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Zadanie 17 (0-1) 

Dagmara  otrzymała list, gdzie jedna część koperty została pomalowana innym kolorem, 

jak na rysunku. Pole powierzchni tej koperty wynosi 36    . 

 

 Pole zamalowanej części jest równe: 

A.13                      B.9                            C.18                                   D.12     

Zadanie 18 (0-1) 

Aby otrzymać liczbę 100, po wykonaniu działania  34 – 4 ∙ (-4) należy wynik podzielić 

przez: 

A.4                           B.2                              C.0,5                              D. 
 

 
 

ZADANIA OTWARTE 

Zadanie 19 (0-3) 

Kasia na przeczytanie lektury miała tydzień. Postanowiła , że codziennie przeczyta taką 

samą część książki.  W poniedziałek poszła do koleżanki i przeczytała tylko połowę tego 

co zaplanowała. We wtorek przeczytała dwa razy więcej niż w poniedziałek, w środę 

trzy razy tyle co w poniedziałek, w czwartek przeczytała tyle samo co we wtorek, 

a w piątek tyle samo co w środę. Ile stron książki musi przeczytać w sobotę, żeby 

ją skończyć,  jeżeli lektura ma 294 strony? Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. ………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 20 (0-4) 

Stolarz z prostokątnego arkusza sklejki o wymiarach 0,8 m i 0,6 m ma wykonać szufladę 

o wymiarach 60 cm x 40 cm i wysokości 10 cm. Zaproponuj jak pociąć sklejkę, aby           

z tych kawałków zrobić szufladę –wykonaj odpowiedni rysunek. Oblicz pole 

powierzchni oraz pojemność szuflady. Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp.……………………………………………………………………………… 
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Zadanie 21 (0-4) 

Grupa uczniów jedzie na wycieczkę. Gdyby każdy z uczestników wpłacił po 70 zł, 

to na pokrycie kosztów wycieczki zabrakłoby 100 zł. Gdyby zaś każdy wpłacił po 80 zł, 

to pozostałoby 300 zł. Oblicz -  ilu uczniów jedzie na wycieczkę , jaki jest całkowity koszt 

wycieczki i jaka jest kwota , którą musi wpłacić każdy z uczestników. Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odp. ………………………………………………………… 
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Brudnopis 


