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III WOJEWÓDZKI  KONKURS  PRZEDMIOTOWY  

Z  MATEMATYKI 

DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

 

ROK  SZKOLNY  2016/2017 

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.  

3. W arkuszu jest 13 zadań otwartych. W zadaniach od 1. do 4. zapisz tylko odpowiedź  

w wyznaczonym miejscu. 

4. Rozwiązania zadań od 5. do 13. 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 13 

             

 

Suma punktów  …………….. 

http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.p
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Zadanie 1. (1 pkt.) Cukiernik obliczył, że wypieczone przez niego ciasto waży o 25 % więcej 

niż mąka użyta do wypieku. Ile mąki należy przygotować, aby otrzymać 200 kg ciasta? 

 

 

Odp. Należy przygotować ………..…… kg mąki. 

 

 

Zadanie 2. (1 pkt.) Wyświetlacz telefonu komórkowego ma kształt prostokąta o wymiarach 

4 cm i 8 cm. Telefon został przedstawiony na plakacie reklamowym, na którym wyświetlacz 

ma wymiary 60 cm i 120 cm. Podaj, w jakiej skali przedstawiony jest ten telefon na plakacie. 

 

 

Odp. Telefon został przedstawiony na plakacie w skali ………..………. . 

 

 

Zadanie 3. (1 pkt.) Na ogrodzonej prostokątnej działce o wymiarach 12 m i 18 m zaplanowano 

posadzenie jabłoni. Ile maksymalnie można posadzić drzew na tej działce, jeśli odległość 

między jabłoniami i odległość jabłoni od ogrodzenia nie może być mniejsza niż 3? 

 

 

Odp. Można posadzić najwyżej …………… jabłoni. 

 

 

Zadanie 4. (1 pkt.) Zosia ma 10 lat, a jej mama 36. Za ile lat Zosia będzie dwa razy młodsza 

od swojej mamy? 

 

 
 

Odp. Zosia będzie dwa razy młodsza od swojej mamy za …….….. lat. 

 

 

Zadanie 5. (2 pkt.) Zapisz w metrach kwadratowych powierzchnię 0,0045 ha pomniejszoną 

o 4 m2. 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 6. (2 pkt.) Rowerzysta przejechał 1 km w ciągu 80 s. Oblicz, z jaką prędkością jechał? 

Wynik podaj w km/h. 
 

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

 

Zadanie 7. (2 pkt.) Liczbę 50 powiększono o 50%, następnie otrzymany wynik powiększono 

o 20%. Oblicz, o ile procent powiększona została liczba 50? 
 

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

 

Zadanie 8. (2 pkt.) Podaj najmniejszą liczbę trzycyfrową, której reszta z dzielenia przez 3, 

przez 5 i przez 7 jest taka sama i jest równa 1.  
 

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

Zadanie 9. (2 pkt.) Cyfra jedności liczby dwucyfrowej jest równa 5. Jeżeli między jej cyfry 

wstawimy 0, to otrzymamy liczbę trzycyfrową większą o 720 od liczby dwucyfrowej. Wyznacz 

cyfrę dziesiątek liczby dwucyfrowej. 

 

                        

                        

                        

                        

                        
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 10. (2 pkt.) Sok wiśniowy zajmuje 
5

2
 pojemności półtoralitrowego dzbanka. Do 

dzbanka dolano pół litra wody mineralnej. Ile litrów wody mineralnej można jeszcze dolać do 

dzbanka?   

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

 

Zadanie 11. (3 pkt.) Kąt CAB jest prosty (patrz rysunek). Długości odcinków AB, AC, CD i DB 

są odpowiednio równe 8 cm, 6 cm, 6 cm i 4 cm. Oblicz pole trójkąta ABD. 

 
                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

Odp. ……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 12. (4 pkt.) Pociąg długości 80 m przejeżdża przez tunel z prędkością 72 km/h. Od 

momentu, gdy lokomotywa wjechała do tunelu do momentu, w którym ostatni wagon opuścił 

tunel upłynęło 20 sekund. Oblicz długość tunelu. 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

 

 

Zadanie 13. (4 pkt.) Średnia arytmetyczna wieku ojca, matki, trzech córek i syna jest równa 17. 

Średnia wieku matki i trzech córek jest równa 13. Oblicz, ile lat ma syn, jeśli w roku, w którym 

się urodził, ojciec miał 34 lata. 
 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

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

 

 


