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IV WOJEWÓDZKI  KONKURS  PRZEDMIOTOWY  

Z  MATEMATYKI 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

 

ROK  SZKOLNY  2017/2018 

ELIMINACJE REJONOWE 

 

 Kod pracy 

 - M A T -    
 

 Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 stron i czytelnie są zapisane treści zadań. Ewentualny 

brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 

2. Wpisz swoje dane na osobnej kartce, którą otrzymałeś. Oddasz ją po zakończeniu razem 

z arkuszem z zadaniami. Kod przenieś do odpowiednich kratek arkusza. 

3. W arkuszu jest 18 zadań otwartych. W zadaniach od 1. do 8. zapisz tylko odpowiedź  

w wyznaczonym miejscu. 

4. Rozwiązania zadań od 9. do 18. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. 

5. Szósta strona arkusza przeznaczona jest na brudnopis. 

6. Pisz czytelnie. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z niebieskim lub 

czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 

7. Nie używaj ołówka. Zapisy w brudnopisie lub wykonane ołówkiem nie będą oceniane. 

8. Nie korzystaj z kalkulatora. 

9. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań. 

Powodzenia! 

 

 
 

Numery zadań 1 – 12 13 – 18  Łączna liczba punktów 

Punkty     
 

 

………………………………………                        ……………………………………… 
 (podpis członka komisji)     (podpis członka komisji) 

 

 

  ……………………………………… 
 (przewodniczący/a komisji) 

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.p
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Zadanie 1. (1 pkt.) Która z liczb jest większa 
12

11
  czy 

13

12
 ? 

 

Odp. Większą spośród tych dwóch liczb jest ……………. . 
 

Zadanie 2. (1 pkt.) Na ile trójkątów równobocznych o boku długości 1 można podzielić 

sześciokąt foremny o boku długości 2? 
 

Odp. Sześciokąt można podzielić na ……….. trójkątów równobocznych o boku długości 1. 
 

Zadanie 3. (1 pkt.) Suma wieku Oli i Bartka wynosi 20 lat, suma wieku Oli i Marka wynosi 

21 lat, a suma wieku Bartka i Marka jest równa 23 lata. Oblicz różnicę wieku Marka i Bartka. 
 

Odp. Różnica wieku Marka i Bartka wynosi …………. 
 

Zadanie 4. (1 pkt.) Ile wierzchołków ma wielościan, którego siatka przedstawiona jest na 

rysunku? 

 

 

 

Odp. Wielościan ten ma ……………………… 
 

Zadanie 5. (1 pkt.) O ile % należy zmniejszyć liczbę 125, aby otrzymać 50? 
 

Odp. Liczbę 125 należy zmniejszyć o ……… % 
 

Zadanie 6. (1 pkt.) Wojtek zaplanował podróż pociągiem z Gdyni do Warszawy. Podróż 

rozpoczął we wtorek o godzinie 22:43. Na miejscu był w środę o 5:43. Ile minut trwała jego 

podróż pociągiem? 
 

Odp. Podróż pociągiem trwała …………. minut. 
 

Zadanie 7. (1 pkt.) Ile krawędzi ma graniastosłup prosty, który ma 64 wierzchołki? 
 

Odp. Graniastosłup ten ma …………… krawędzi. 
 

Zadanie 8. (1 pkt.) Liczba przekątnych wielokąta o n bokach jest równa 
 

2

3nn
. Ile boków 

ma wielokąt, który ma 27 przekątnych? 
 

Odp. Wielokąt ten ma …………. boków. 
 

Zadanie 9. (2 pkt.) Suma wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 60 cm. O ile centymetrów 

należy zwiększyć krawędź, aby objętość powstałego sześcianu wyniosła 216 cm3? 
 

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 10. (2 pkt.) Średnia wieku 12 biegaczy wynosi 23 lata. Z powodu kontuzji biegu nie 

ukończył jeden zawodnik. Oblicz wiek tego zawodnika, wiedząc, że średnia wieku 

zawodników, którzy ukończyli bieg jest równa 22 lata. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 11. (2 pkt.) Rowerzysta wjechał pod górkę z prędkością 12 km/h i zjechał  

z powrotem z prędkością 18 km/h. Podjazd pod górkę trwał 15 minut dłużej niż zjazd z niej. 

Ile czasu zajął rowerzyście zjazd z górki? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 12. (2 pkt.) Sad zajmuje powierzchnię 120 arów. Narysowany w skali 1:1500 jest 

prostokątem, którego jeden bok ma długość 20 cm. Wyznacz wymiary sadu. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Numer zadania  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma punktów 
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Zadanie 13. (2 pkt.) Pierwsza liczba pomnożona przez 2 jest o 1 mniejsza od drugiej liczby. 

Druga liczba pomniejszona o 7 jest o 1 większa od pierwszej liczby. Wyznacz te liczby. 
 

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 14. (2 pkt.) Krótsza podstawa i wysokość trapezu równoramiennego mają długość 

6 cm. Kąt ostry przy podstawie ma miarę 450. Wykonaj rysunek i oblicz pole trapezu. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 15. (2 pkt.) Liczba dwucyfrowa x jest podzielna przez 8. Jeśli dodamy do niej 1  

i zamienimy cyfrę jedności z cyfrą dziesiątek, to otrzymamy liczbę podzielną przez 25. 

Znajdź liczbę x. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 16. (2 pkt.) Ile minut będzie trwać napełnianie wodą zbiornika o pojemności 12 m3 

za pomocą pompy o wydajności 25 litrów wody na sekundę? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 17. (3 pkt.) Oblicz pole prostokąta ABCD, którego obwód jest równy 24 cm,  

a odcinki AM i DM, łączące środek M boku BC z końcami boku AD, są do siebie prostopadłe. 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 18. (3 pkt.) Do ponumerowania stron książki trzeba było użyć 714 cyfr. Pierwsza 

strona ma numer 1. Ile stron ma ta książka? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Numer zadania  

13 14 15 16 17 18 Suma punktów 
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BRUDNOPIS 

 


