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III  WOJEWÓDZKI  KONKURS  PRZEDMIOTOWY  

Z  MATEMATYKI 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

 

ROK  SZKOLNY  2016/2017 

ELIMINACJE   WOJEWÓDZKIE 

 

Kod pracy 

F - 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.  

3. W arkuszu jest 12 zadań otwartych. W zadaniach od 1. do 4. zapisz tylko odpowiedź  

w wyznaczonym miejscu. 

4. Rozwiązania zadań od 5. do 12. 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! 

 

 
 

 

Punktacja 

Numer zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Suma punktów  ………………. 

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.p
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Zadanie 1. (1 pkt) O ile procent wzrośnie objętość prostopadłościanu, jeśli jego pole 

podstawy powiększymy o 40%? 

 

Odp. Objętość prostopadłościanu powiększy się o ………..…… . 

 

 

Zadanie 2. (1 pkt) Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołki są środkami boków trójkąta 

równobocznego o polu równym 24 cm2. 

 

Odp. Pole trójkąta jest równe ……………….. . 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt) W kwietniu pewnego roku trzykrotnie wypadł poniedziałek  

w nieparzystym dniu miesiąca. Podaj dzień tygodnia, jaki wypadł dziesiątego dnia tego 

miesiąca. 

 

Odp. Dziesiąty dzień miesiąca wypadł w ……………… . 

 

 

Zadanie 4. (1 pkt) Długości boków trójkąta są liczbami naturalnymi. Podaj długość trzeciego 

boku trójkąta, wiedząc że dwa boki tego trójkąta mają długości 1 i 4. 

 

Odp. Długość trzeciego boku trójkąta jest równa ……………… . 

 

 

Zadanie 5. (2 pkt.) Dzień słoneczny 21 grudnia jest o 4 godziny i 24 minuty krótszy od dnia 

słonecznego 23 września. Oblicz, o której godzinie następuje zachód Słońca 21 grudnia. 

 

 23 września 21 grudnia 

Wschód Słońca 6:30 7:48 

Zachód Słońca 18:38  

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Odp. …………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie 6. (2 pkt.) Asia ułożyła książki w regale, układając kolejno od najwyższej półki. Na 

każdej kolejnej półce ułożyła o 6 książek więcej niż na poprzedniej. Ile książek znajduje się 

na najwyższej półce, jeśli jest ich 4 razy mniej niż na piątej półce? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

Zadanie 7. (2 pkt.) Piotr, biegnąc ze stałą szybkością, pokonuje odległość 45 m w czasie 

10 sekund. Ile kilometrów przebiegnie w czasie 0,8 godziny, jeśli będzie biegł z taką samą 

prędkością? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

Zadanie 8. (2 pkt.) Po ulewnym deszczu wystąpiła z brzegów rzeka, zalewając łąkę  

o powierzchni 1,5 ha. Średnia głębokość wody wynosi 10 cm. Oblicz, ile litrów wody zalało 

łąkę. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 9. (3 pkt.) Prostokątny pokój Marcina ma powierzchnię 13,5 m2. Na planie w skali 

1:15 jedna ze ścian ma długość 20 cm, a druga ściana na innym planie ma długość 25 cm. 

Wyznacz skalę drugiego planu. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

Zadanie 10. (3 pkt.) Średnia arytmetyczna wagi trzech psów: Azora, Reksia i Boksera jest 

równa 14 kg. Azor jest o 2 kg cięższy od Reksia, a Reksio jest 2 razy lżejszy od Boksera. 

Oblicz wagę Boksera. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 11. (3 pkt.) Jacek i Paweł, pracując wspólnie, pomalują ścianę w 4 godziny. W jakim 

czasie pomaluje tę ścianę każdy z chłopców, pracując samodzielnie, jeśli Jacek pracuje 2 razy 

wydajniej od Pawła? 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

Zadanie 12. (6 pkt.) Z 40 kwadratów o obwodzie 20 cm każdy ułożono siatkę graniastosłupa 

czworokątnego prawidłowego, w którym wysokość jest dwa razy dłuższa od krawędzi 

podstawy. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej graniastosłupa. Wykonaj rysunek, 

wprowadzając odpowiednie oznaczenia. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. …………………………………………………………………………………………… 
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BRUDNOPIS 

 


