
GIMNAZJUM   NR3    W    ŚWIDNIKU  IM.  NOBLISTÓW  POLSKICH 

 

XII  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS VI  ,,5 PRZEZ 10,, 

ETAP SZKOLNY 

08.04.2014 

 

W poniższą tabelkę wpisz odpowiedzi do zadań zamkniętych( tylko jedna odpowiedź jest poprawna)  

Nr zadania 1 2 3 4 5 Suma 
Odpowiedź       

 

ZADANIE 1(2 pkt.) 
Rowerzysta miał przebyć 72 km w ciągu dwóch dni. Pierwszego dnia  
przejechał 0,45 drogi. Ile kilometrów przejechał w drugim dniu? 
A. 32,4 km                      B. 66,6 km                         C. 39,6 km                       D. 57,6 km 
         
   
ZADANIE 2(2pkt .)  
Przez pustynię wędruje karawana złożona z wielbłądów dwugarbnych  
i jednogarbnych. Naliczono 28 głów i 45 garbów. Ile jest w tej karawanie dromaderów (wielbłądów 
jednogarbnych)? 
 A. 11                               B. 14                                    C. 15                                D. 28 
                  
 
ZADANIE 3(2 pkt.) 
 O ile należy skrócić wysokość równoległoboku o podstawie równej 8 cm i polu równym 104 , 
żeby pole tego równoległoboku zmniejszyło się o 24 , a podstawa nie uległa zmianie? 
A.  o 6 cm                      B. o 3 cm                              C. o 8 cm                          D. o 4 cm 
               
ZADANIE 4(2 pkt.) 
 Jaka jest dwieście pierwsza cyfra po przecinku w liczbie: 0,123412341234...? 
A. 1                                  B. 2                                      C. 3                                      D. 4 
 
ZADANIE 5(2 pkt.) 
Na mapie parku sporządzonej w skali 1:5000 odległość między sosną a bukiem wynosi 2 cm.  Jaka 
jest rzeczywista odległość między tymi drzewami? 
A. 100 m                         B. 50 m                               C. 1 m                                   D. 50 cm 
 
 
 
 
 



ZADANIA OTWARTE 

Podaj pełne rozwiązania zadań lub przedstaw  i zapisz tok rozumowania. 

ZADANIE 1.( 4 pkt.) 

Suma dwóch liczb stanowi 7/8 liczby 24,8. Znajdź te liczby, jeśli jedna z nich jest 4 razy większa od 
drugiej. 

 

 ZADANIE 2.( 4 pkt.) 

Rowerzyści zorganizowali dwudniową wycieczkę. Pierwszego dnia przebyli 5/8 trasy a drugiego dnia 
pozostałe 9km. Jaką długość miała cała trasa? 

 

 ZADANIE 3.( 4 pkt.) 

Uczniowie wyszli na wycieczkę do lasu o 9.10 i dotarli na miejsce o 10.00. Pokonali w tym czasie 
5km. Gdy wracali szli o 10 minut dłużej. W którą stronę szli z większą prędkością i o ile większą?  

 

ZADANIE 4.( 4 pkt.) 

Przez kwadratową działkę o powierzchni 900m2 przebiegają prostopadle do boków dwie prostopadłe 
do siebie ścieżki o szerokości 2m. Jaka jest powierzchnia działki bez ścieżek? 

 

CZAS PRACY 60 MINUT. 

 ŻYCZYMY POWODZENIA !!!!!!!!!! 


