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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. 

W sklepie spożywczym są sprzedawane cztery rodzaje masła: masło w opakowaniu 250 g po 
2 zł 50 gr za opakowanie, masło w opakowaniu 200 g w cenie po 1 zł 90 gr, masło w 
opakowaniu 350 g w cenie po 3 zł 50 gr oraz masło w opakowaniu po 500 g w cenie po 5,50 
zł. Mama chce kupić masło o najniższej cenie za 1 kilogram. Które z opakowań wybierze? 

 

A) 250 g                 B) 200 g                           C)  350 g                         D) 500 g 

 Zadanie 2. 

W liczbie trzycyfrowej, gdzie cyfra setek jest o 1 większa od cyfry dziesiątek i cyfra 
dziesiątek jest o 1 większa od cyfry jedności, zamieniono miejscami cyfrę setek z cyfrą 
jedności. Jaka jest różnica danej liczby i liczby powstałej po przestawieniu cyfr? 

A) 192                        B) 198                                C)  183                                  D) 185 

 

Zadanie 3. 

Struś przygotowuje się do udziału w zawodach trzymania głowy w piasku. W poniedziałek 
rano o godzinie 8:15 włożył głowę w piasek i trzymał ją tak przez 98 godzin i 56 minut i 
ustanowił swój rekord życiowy. Którego dnia i o której godzinie wyjął głowę z piasku? 

A) piątek 1015               B) piątek1111       C)  czwartek 1111                    D) sobota 1112 

Zadanie 4. 

Wybory do samorządów odbywają się co  4 lata, a wybory prezydenta co 5 lat. W roku 2010 
odbędą się jednoczenie wybory samorządowe i prezydenckie. W którym roku sytuacja się 
powtórzy? 

A) 2014                         B) 2040           C)  2025                                  D) 2030 

 

Zadanie 5. 

Ewa ma urodziny się 16 kwietnia, a Ola 4 października. Ile dni minęło od urodzin Ewy, a ile 
dni jest jeszcze do urodzin Oli od 10 lipca? 

A)Ewa 85, Ola 86         B) Ewa 82, Ola 88        C)   Ewa 85, Ola 85         D)    Ewa 81, Ola 87 

 

Zadanie 6. 

Plan miasta narysowano w skali 1 : 10 000 . Odległość ze szkoły do kina  na planie wynosi  
20cm. Oblicz rzeczywistą odległość ze szkoły do kina. 

A) 20 km,                        B)  1km,                  C) 2 km,                         D) 10 km 
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Zadanie 7. 

  Wykorzystując liczby od 1 do 6 (dokładnie jeden raz każdą) tworzymy dwie liczby 
trzycyfrowe, np. 654 i 321 i odejmujemy od większej mniejszą. Jaka jest najmniejsza wartość 
uzyskanych w ten sposób różnic? 

A) 111,                    B)  47              C)89                     D) 45 

 

Zadanie 8. 

Hura!!! Wyjeżdżamy na wakacje! Wstałem o 700. Po porannej toalecie, nie spiesząc się, 
zjadłem śniadanie, co zajęło mi dwa razy więcej czasu, niż toaleta. Następnie wziąłem się za 
pakowanie plecaka, co trwało dwukrotnie dłużej niż śniadanie – ale zdążyłem. Zaniosłem 
więc plecak do samochodu i pojechaliśmy. Jazda trwała dwa razy dłużej niż moje pakowanie. 
Równo w południe byliśmy na miejscu. O której godzinie wyjechaliśmy? 

A) 940,                    B)  1020              C) 920                     D) 1040 

 

Zadanie  9. 

Liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustaw w wierzchołkach i środkach boków trójkąta tak, aby sumy liczb 
na każdym boku były równe. 

 

                        

                        

                        

 

Zadanie 10. 

Figura w kształcie litery „T” zbudowana jest z czterech kwadratów o bokach o długości 1 cm. 
Z dwudziestu takich figur tworzymy podłużny pas, łącząc kolejne elementy tak, jak pokazuje 
rysunek. Jaki będzie obwód powstałej figury? 
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Zadanie 11. 

Wpisz w miejsce liter cyfry od 1 do 9 tak, by zachodziły jednocześnie wszystkie równości. 
Jedną cyfrę używamy dwukrotnie. 

M · A = T – E = M : A = T : Y = K – A 

                        

                        

                        

 

Zadanie 12 

Boisko do piłki nożnej ma kształt prostokąta, którego długość może wynosić od 100 do 150 
metrów, a szerokość od 64 do 75 metrów. Oblicz, ile wynosi obwód najmniejszego z 
możliwych boisk do piłki nożnej. 

                        

                        

                        

 

Zadanie 13  

Figury I, II, III, IV są kwadratami. Obwód kwadratu I jest równy 16 m, a obwód kwadratu 
II jest równy 24 m. Oblicz obwód kwadratu IV. 
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Zadanie 14 

Jacek wybrał sobie pewną liczbę, a następnie dodał do niej 15. Otrzymany wynik 
pomnożył przez 4, później odjął 16, a rezultat zmniejszył 5 razy. Otrzymał liczbę 1000. 
Jaką liczbę wybrał Jacek na początku? 

 

                        

                        

                        

 

Zadanie 15  

Między cyfry  9  8  7  6  5  4  3  2  1 wstaw znaki „ + „ w ten sposób, aby otrzymana suma 
wynosiła 144.  

                        

                        

                        

 

Zadanie 16 

Na lekcji przyrody Kasia miała narysować mapę, na której będzie zaznaczona jej droga do 
szkoły. Kasia wiedziała, że droga ta wynosi 6 kilometrów, a na mapie narysowała odcinek o 
długości 15 centymetrów. W jakiej skali Kasia narysowała swoją mapę? 

                        

                        

                        

 
Zadanie 17  

Pierwsza klientka kupiła 24m tasiemki. Druga klientka kupiła 4 razy mniej takiej samej 
tasiemki i zapłaciła o 3zł 60gr mniej niż pierwsza klientka. Ile kosztował metr tej tasiemki? 
Ile zapłaciła druga klientka? 

                        

                        

                        

 

Zadanie 18 

Uczeń ma do dyspozycji dowolną ilość patyczków o długości 7 cm i 17 cm. Jak przy ich 
pomocy odmierzyć 1 cm? 

                        

                        

                        

 

 


