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Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej 

i życzymy sukcesów w rozwiązywaniu zadań matematycznych. 

Organizatorzy konkursu 

W zadaniach 1 - 8 zaznacz poprawną odpowiedź: A, B, C lub D 

Zadanie 1 

Janek przez cały tydzień dostaje od rodziców kieszonkowe według następującej 
zasady: w poniedziałek dostaje 10 gr, we wtorek dwa razy tyle, w środę dwa 
razy tyle ile we wtorek itd. Ile pieniędzy dostaje w ciągu tygodnia?  

A)  1640 gr          B)   1480 gr               C)   1270gr                       D) 1370gr 

Zadanie 2 

Na szkolnym balu maskowym wodzirej rozdał  dziewczynkom po 3 balony, a  
chłopcom po 2 chorągiewki. Chłopcy utworzyli 3 kółeczka po 7 osób, a 
dziewczynki utworzyły 5 kółeczek po 6 osób. Ile balonów, a ile chorągiewek 
było na tym balu? 

A)  90 balonów, 42 chorągiewki,               B ) 80 balonów, 22 chorągiewki 

C )  70 balonów, 62 chorągiewki,             D) 50 balonów, 52 chorągiewki 

Zadanie 3 

Wiewiórka miała w 4 dziuplach  po 19 orzechów. Z pierwszej dziupli zjadła 4 
orzechy, a z każdej następnej zjadła o 3 orzechy więcej. Ile orzechów jej 
zostało? 

A) 46                        B)53                            C) 42                              D) 64 

Zadanie 4 

W ogrodzie księżniczki Śmieszki rosło zaczarowane drzewo. Z posadzonej 
pojedynczej sadzonki wyrosły po roku 3 młode gałązki, w kolejnym roku z 
każdej młodej gałązki wyrosły kolejne 3 gałązki itd. Ile nowych gałązek wyrosło 
w  czwartym roku? 

A ) 53                 B ) 69                 C ) 61                      D) 81  

Zadanie 5 

 Na spływ kajakowy wybrało się 30 osób dziewięcioma kajakami. Były dwa 
rodzaje kajaków: dwuosobowe i czteroosobowe.  

Ile było kajaków dwuosobowych, a ile czteroosobowych? 

A)  3 dwuosobowe i 6 czteroosobowe      B) 4 dwuosobowe i 5czteroosobowych 

C) 2 dwuosobowe i 7 czteroosobowych      D) 1 dwuosobowa i 8 czteroosobowe 
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Zadanie 6 

Z 500 róż wykonano bukiety po 5 róż w każdym. Z 300 goździków wykonano 
bukiety po 3 goździki w każdym. Każdy bukiet ozdobiono 4 gałązkami 
specjalnej trawy. Ile gałązek trawy zużyto na wszystkie bukiety? 

A) 1200                  B) 700                        C) 500                        D) 800 

 

Zadanie 7 

Gejzer to rodzaj gorącego źródła, które gwałtownie wyrzuca słup wody i pary 
wodnej o temperaturze wrzenia. 

Woda tryska z gejzeru strumieniem na wysokość 30 m przez 5 min. Od 
zakończenia wytrysku strumienia do następnego wybuchu mija 76 min. Turyści 
zaobserwowali wytrysk strumienia wody o godzinie 1425. O której źródło znów 
wybuchnie strumieniem? 

A) 1541,                   B) 1546,                       C) 1550,                      D) 1445 

      

Zadanie 8 

Ile jest zer w zapisie wszystkich liczb trzycyfrowych mniejszych od 200? 

A) 22                   B)  16                          C)  18                               D) 20 

 

Zadanie 9 

Uzupełnij puste kratki zgodnie z zaobserwowaną regułą. 

14  7    36  12   8  2   18  3   30  6 

 2     3     4            

6  8   23  13   5  3   6  12   14   

 

Zadanie 10 

Na igrzyskach olimpijskich zawodnicy zdobyli razem 9 medali: złotych 
srebrnych i brązowych. Srebrnych było 6 razy mniej niż brązowych. Ile medali 
każdego koloru zdobyli sportowcy? 
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Zadanie 11 

Napisz wszystkie liczby czterocyfrowe, w których cyfry nie powtarzają się, a 
każda następna cyfra jest większa od poprzedniej o 1. 

                        

                        

                        

Zadanie 12 

Jaka to liczba która:  
jest większa od 10 i mniejsza od 15, 

przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1, 

przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. 

Szukana liczba musi spełniać wszystkie 3 warunki jednocześnie. 

                        

                        

                        

 

Zadanie 13 

Agatka miała 2 lata, Ela była od niej 5 razy starsza. Gdy Agatka miała 4 lata, 
Ela była od niej 3 razy starsza. Ile lat będzie miała Agatka, gdy Ela będzie od 
niej 2 razy starsza? 

                        

                        

                        

 

Zadanie 14 

Mama z córką wybierały się nad morze. Bilet normalny kosztował 63 zł, a 
ulgowy 21 zł. Miejscówki dla każdego pasażera miały tę samą cenę 12 zł. Jaki 
był koszt podróży nad morze i z powrotem dla matki i córki? 
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Zadanie 15 

Przy trzech brzegach ogrodu pan Maciej planował posadzić 7 świerków, ale tak, 
żeby przy każdym brzegu były po 3 świerki. Podaj propozycję posadzenia tych 
świerków. 

 
 

Zadanie 16 

Łukasz, Maciek i Wojtek mają po tyle samo nalepek. Łukasz dostał ich jeszcze 
9, Maciek 11, a Wojtek 7. Kto teraz ma najwięcej nalepek? Ile nalepek ma teraz 
każdy chłopiec? Czy można odpowiedzieć na ostatnie pytanie? 

 

Zadanie 17  

Zosia miała 5 jednakowo wyglądających gumowych piłeczek, z których jedna 
była cięższa od pozostałych. Jak znaleźć cięższą piłeczkę, gdy mamy tylko wagę 
szalkową bez odważników? 

 

 

Zadanie 18 

Niedziela była 25 lutego. Podaj datę następnej niedzieli. Uwzględnij dwie 
możliwości.  

                        

                        

                        

 

Zadanie 19 

Siostrzeńcy Kaczora Donalda odkryli szyfr do sejfu swego wuja. Szyfr był 
różnicą największej i najmniejszej liczby czterocyfrowej utworzonej z cyfr 0, 2, 
7, 9 

                        

                        

                        

 


