
Powiatowy Konkurs matematyczny 

dla uczniów klas V 

Etap szkolny 

Część pierwsza – zadania zamknięte. 

/Za każdą dobrą odpowiedź otrzymasz 1 punkt/ 

Zad. 1.  

Zosia napisała na tablicy liczby:  59,  80,  99,  105 

Które z tych liczb są podzielne przez trzy? Wybierz odpowiedź. 

A. 59  i 80  B.  80  i 105  C.  99  i 105  59  i 105 

Zad. 2. 

Która z liczb zapisanych przez Kasię  jest liczbą pierwszą? Wybierz odpowiedź. 

A. 61   B.  45   C.  112  D. 14 

Zad. 3. 

Monika rozłożyła na czynniki pierwsze kilka liczb. 

A.  14  = 2 · 7   C.  81 =  3 · 3 · 3 ·3 

B. 36  =  2 · 2 · 9   D.  100  =  2 · 2 · 5 · 5 

Gdzie popełniła błąd? Wybierz odpowiedź. 

Zad. 4.  

Spośród podanych liczb Ola wybrała największą liczbę pierwszą przez którą 

dzieli się liczba 330. Którą liczbę wybrała Ola? 

A. 2  B.  31   C.  47   D.  11 

Zad. 5. 

Która z podanych  liczb jest podzielna przez 9?  

A. 126  B.  181  C.  199  D.  209 



 

Zad. 6.  

Ada czytała interesującą książkę. W poniedziałek przeczytała trzynaście 

pierwszych rozdziałów, we wtorek pięć kolejnych. Po tygodniu zorientowała się, 

że jeśli we środę przeczyta dwudziesty piaty  rozdział, to zostanie jej jeszcze 

sześć. Jaki numer ma ostatni rozdział tej książki? 

A. XXV  B.  XXIX  C.  XXXI  D. XXXV 

Zad. 7. 

Jedna z niżej opisanych liczb jest liczbą pierwszą. Która? 

A. Liczba o 10 mniejsza od 91 

B. Liczba o 12 większa od 49 

C. Liczba dwukrotnie mniejsza od 78 

D. Liczba trzykrotnie mniejsza od 105 

Zad. 8. 

Tosia rozłożyła na czynniki pierwsze liczbę 273. Różnica między największą  

a najmniejszą liczbą pierwszą będącą jej dzielnikiem wynosi: 

A.  13  B.  6   C. 10   D. 31 

Zad. 9. 

Martynka  obliczyła różnicę obecnego roku i daty chrztu Polski (966r.). 

Otrzymaną liczbę zapisała w systemie rzymskim.  

A. MLXIX B.  MXLIX  C.  MXXXXIX  D.  MLXXI 

Zad. 10. 

Ile razy iloczyn liczb 100 i 25 jest większy od sumy tych liczb? Wybierz 

odpowiedź spośród podanych. 

A. 25 razy B. 50 razy  C. 20 razy  D. 100 razy 

 

 



 

Część druga.  

/Zapisz wszystkie obliczenia do zadań na oddzielnych kartkach. Nie zapomnij 

o odpowiedzi./ 

Zad. 11.(5 punktów).  

 

 

Każdą z trzech jednakowych płyt terakotowych w kształcie rombu przecięto wzdłuż 

przekątnych o długościach 40 cm i 30 cm.  Ze wszystkich otrzymanych trójkątów 

prostokątnych ułożono prostokąt.  

a) Jakie wymiary może mieć ten prostokąt? Czy jest tylko jeden?  

b) Narysuj wybrany prostokąt w skali 1 : 10 . 

c) Oblicz obwód wybranego prostokąta w wymiarach rzeczywistych. 

 

 

Zad. 12. (4 punkty ) 

Trzydziestu uczniów z klasy V napisało sprawdzian. Co trzeci uczeń otrzymał dopuszczający, 

co piaty – dostateczny, co szósty – dobry, co dziesiąty – bardzo dobry, co piętnasty – 

celujący. Pozostali otrzymali niedostateczny. Oblicz średnią ocen z tego sprawdzianu. 

 

Zad. 13. ( 3 punkty ) 

Oblicz wartość wyrażenia: 
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Zad. 14. ( 4 punkty ) 

W naszym regionie, 1 marca 2015 roku, Słońce wschodzi o 6:24, a zachodzi o 17:22. 

Ostatniego marca  wschodzi (już według czasu letniego) o 6:20,  

a zachodzi o 19:10. 

Oblicz ile minut w marcu przybędzie dnia w Małopolsce.  

Zad.15. 

Rodzice Janka pojechali samochodem  na 14 – dniowe wczasy do miejscowości odległej  

o 350 km. Samochód, którym jechali spala średnio 8 litrów paliwa na 100 km.  

a) Ile litrów paliwa zużyli na przejazd tam i z powrotem? 

b) Oblicz koszt paliwa wiedząc, za 1 litr musieli zapłacić 4,60 zł. 

 

  


