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Drogi Uczniu! 

Na rozwiązanie 15 zadań masz 60 minut.  W zadaniach zamkniętych tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa. W zadaniach otwartych w wyznaczonym miejscu 

zapisz pełne rozwiązanie zawierające tok myślenia, obliczenia, odpowiedź. 

Masz do dyspozycji brudnopis, ale staraj się rozwiązanie zadania przenieść na 

arkusz. Jeśli nie zdążysz tego zrobić, to zakreśl w brudnopisie gdzie to zadanie 

się znajduje, a w arkuszu przy tym zadaniu napisz  „rozwiązanie w brudnopisie”. 

Nie korzystaj z kalkulatora. 

 

Życzymy Ci jak najlepszego wyniku konkursu! 

 

 

 

 

 

 

27 marca 2018 roku 



Zadania otwarte. 

W rozwiązaniu każdego zadania zapisz kolejne obliczenia i odpowiedź. 

Zad. 1. ( 3 pkt.) 

Z dwóch miast wyjechały jednocześnie naprzeciw siebie dwa samochody. 

Pierwszy samochód jechał ze średnią szybkością  80 km/h, a drugi ze średnią 

szybkością 60 km/h. Samochody spotkały się po upływie 4,5  godzin  jazdy. 

Oblicz odległość między tymi miastami.  

 

 

 

Odp. 

Zad. 2.( 3 pkt.) 

Za 15 podręczników do matematyki i 18 zbiorów zadań zapłacono 612 zł, a za 

36 takich samych podręczników i 18 zbiorów zadań zapłacono 1116 zł. Jaka była 

cena jednego podręcznika, a jaka jednego zbioru zadań?  

 

 

 

Odp. 

Zad. 3. (2 pkt.) 

Dzieląc pewną liczbę przez 2, 3, 4, 5, 6, otrzymujemy stale resztę 1. Co to za 

liczba?  Znajdź najmniejszą liczbę o tej własności. 

 

 

 



Zad. 4. ( 4 pkt. ) 

Monika i Karolina miały razem 75 zł oszczędności. Monika za   
 

 
  swoich 

pieniędzy kupiła 3 książki, a Karolina za 0,6 swoich oszczędności 2 książki. 

Okazało się , że Monice zostało 18 zł. Ile pieniędzy miała Monika, a ile Karolina 

przed  zakupem książek?  Ile za książki zapłaciła Karolina? 

 

 

 

 

 

 

Odp. 

 

Zad. 5 ( 2 pkt.) 

Pewien mężczyzna wręczył swojej żonie bukiet kwiatów z okazji 10 rocznicy 

ślubu.  W tym bukiecie: 

- wszystkie kwiaty oprócz dwóch to róże 

- wszystkie kwiaty oprócz dwóch to tulipany 

- wszystkie kwiaty oprócz dwóch to goździki 

Ile kwiatów otrzymała żona? Jakie to kwiaty? 

Uzasadnij odpowiedź.   

 

  



Zadania zamknięte 

W każdym zadaniu podano tylko jedną prawidłową odpowiedź. 

Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 pkt 

Zad. 1.  

Jak zmieni się suma trzech liczb, jeśli pierwszy składnik sumy zmniejszymy o 21, 

drugi zwiększymy o 36, a trzeci zmniejszymy o 15. 

A. Zwiększy się o 12    C. zmniejszy się o 36 

B. Nie zmieni się    D. zmniejszy się 2 razy 

 

Zad. 2.  

Od jakiej liczby należy odjąć wartość wyrażenia 72 • 8 + 180, aby otrzymać 

liczbę MCXLIV 

A. 1710   B. MCM  C. 1800  D. MDCCL 

Zad. 3.  

Suma dzielników liczby 36 jest równa. 

A.  62  B.  91  C.  120  D.   105 

Zad. 4.  

W firmie pracuje 240 osób z czego   
 

 
  to mężczyźni. Które z poniższych wyrażeń 

przedstawia liczbę pracujących kobiet? 

A.       
 

  
            C.   240  -   

 

 
  • 240 

 

B.      
  

 
  •  240    D.   240  •  

 

 
 

 

 

 



Zad. 5.  

Różnica dwóch liczb wynosi 5,76, a odjemnik jest większy od niej o 2,68. Ile 

wynosi odjemna? 

A. 14,6   B.  14,2  C.  18   D.  24 

Zad. 6. 

Różnica miar kąta rozwartego i przyległego do niego jest równa 40  . Jaką miarę 

ma kąt rozwarty?  

A. 120     B. 100    C. 160    D. 110  

Zad. 7.  

Iloczyn trzech liczb jest równy 42. Pierwszy czynnik zmniejszono 3 razy, drugi 

czynnik zwiększono 2 razy, a trzeci zmniejszono 4 razy. Jaki jest nowy iloczyn? 

A. 14   B. 28   C.  6   D.  7 

Zad. 8.  

Która z podanych liczb przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1, a przy dzieleniu 

przez 5 daje resztę 4? 

A. 31   B.  44   C.  21   D.  69 

Zad. 9. 

Która z opisanych liczb jest liczbą pierwszą? 

A. Liczba o 11 mniejsza od 92 

B. Liczba dwukrotnie mniejsza od 112 

C. Liczba o 12 większa od 49 

D. Liczba  3 razy mniejsza od 105 

Zad. 10 

Który zapis błędnie przedstawia rozkład liczby na czynniki pierwsze. 

A. 48 = 2 • 2•  2  •2  • 3    C.  70 = 2  • 5 •  7 

B. 54 = 2  • 3  •  9     D. 81 = 3  • 3  • 3 •  3 


