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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 
 

Maciek pewnego wieczoru o godzinie 16:00 usiadł w swoim ogrodzie pod kwitnącą gruszą i 
wybiegł myślą w przyszłość. Rozmarzył się i pytał sam siebie. Co będzie się tutaj działo za 
1000 godzin, która to będzie godzina i czy będzie wtedy świeciło słońce? Pomóż Maćkowi 
odpowiedzieć na ostatnie pytanie.  

A) 8 rano, tak         B) 20 wieczorem, nie         C)  4 rano, nie                  D) 10 rano, tak 
 
Zadanie 2 
 

Świstak gromadzi na zimę zapas tłuszczu. Na początku lata waży 4 kg na zimę powiększa 
swoją masę ciała o połowę. Ile będzie ważył świstak po przebudzeniu ze snu zimowego jeśli 
straci połowę swojej wagi? 

 
A) 4 kg                B) 2kg                     C)  5kg                        D) 3 kg 

 
Zadanie 3 
Połowę drogi na Biegun Południowy Ziemi przebyto samolotem, jedną trzecią pozostałej 
drogi statkiem, a resztę na nartach. Jaką część drogi przebyto na nartach? 

A) 
5

2                   B) 
6

5                     C)  
3

1
                         D) 

2

1  

 
Zadanie 4 
 

Przyjmując, że na świecie jest 4 miliardy ludzi oraz, że co 25 lat liczba ludzi spada o połowę, 
oblicz, po ilu latach na świecie będzie mniej niż 2 miliony ludzi (przybliżona liczba 
mieszkańców Warszawy). 

A) 200                B)175                C)300                    D) 250 
 
Zadanie 5 
 
Sowa zwołała naradę wszystkich zwierząt leśnych. Przeczytała wszystkim zebranym 
zatrważające dane statystyczne ludzi. „W latach pięćdziesiątych Polacy wytwarzali w ciągu 
roku 75 kg śmieci na osobę, a obecnie wytwarzają już 1 200 kg na osobę”. Zdenerwowana 
sowa wygłosiła przypuszczenie, że jeśli ta „produkcja” nie zostanie powstrzymana to 
niedługo wszystkie lasy w Polsce będą zaśmiecone i nie będzie tam miejsca dla zwierząt. W 
Polsce jest około 39 000 000 ludności. Ile ton śmieci, zapytała sowa, wyprodukują Polacy w 
ciągu roku? Odpowiedz na pytanie sowy. 
   

A) 48 900 000 t            B) 46 800 000 t       C)  54 900 000 t            D) 8 900 000 t               
 
 
 
 



 
 
Zadanie 6 
 

Podłoga w pokoju Ani jest na planie w skali 1 : 50 prostokątem o wymiarach 10 cm × 5,40 
cm. Blat biurka ma wymiary 90 cm × 110 cm, tapczan jest o szerokości 90 cm i długości 1m 
80 cm, szafa ma  głębokość 60 cm i długość 1m 40 cm. Czy wzdłuż jednej ściany zmieści się 
biurko, szafa i tapczan? Jeśli tak, to ile centymetrów wolnego miejsca zostanie? 

A)tak, 80 cm       B) tak, 70 cm       C)  nie, zabraknie 10 cm     D) nie , zabraknie 30 cm 
 

Zadanie 7 

Butelka z korkiem kosztuje 1,10 złotego. Butelka jest droższa od korka o złotówkę. Ile 
kosztuje korek? 

A) 1,5                             B) 0,1                          C) 0,5                          D) 0,05 
 
Zadanie 8 
 

Szkółka leśna ma kształt czworokąta przedstawionego na rysunku. Szkółkę ogrodzono, 
zużywając 800 m siatki, a następnie zrobiono płot dzielący szkółkę na dwie działki. Obwód 
działki I wynosi 700m,  działki II - 0,5 km. Jaką długość ma płot dzielący obie działki?    

                                   

A)400 m                 B) 300 m                         C) 700 m                         D)  200 m 

 
Zadanie 9 
 
Tomek liczbę 11050 zapisał w postaci sumy czterech liczb takich, że każda następna jest 
cztery razy mniejsza od poprzedniej. Jakie to liczby? Ile razy druga liczba jest większa od 
czwartej liczby? 
                        

                        

                        

 
Zadanie 10 
 
Przez wierzchołki przy podstawie trójkąta równoramiennego poprowadzono proste m i n 
prostopadłe do ramion tego trójkąta. Kąt ostry zawarty między ramionami trójkąta ma miarę 
20o.  Oblicz jaką miarę ma kąt ostry zawarty między prostymi m i n. Wykonaj rysunek 
pomocniczy. 
                        

                        

                        

 
 
 
 



 
Zadanie 11 

W klasie VB liczba dziewcząt to
4

1
 liczby wszystkich uczniów. Połowa chłopców tej klasy 

gra w koszykówkę. Czy w koszykówkę gra więcej czy mniej niż 
12

5
 wszystkich uczniów? 

                        

                        

                        

 
Zadanie 12 
 

Serce wielbłąda uderza średnio 30 razy na minutę. Ile razy w ciągu 1 godziny uderza serce 
wielbłąda? Ile razy w czasie doby uderza serce wielbłąda? W ciągu ilu dób serce wielbłąda 
uderzy 1080000 razy? Ile to tygodni? 

                        

                        

                        

 
Zadanie 13 
 
Zegarek elektroniczny śpieszy się 5 minut 36 sekund na tydzień. Jeśli w niedzielę w południe 
pokazuje on dokładny czas, to jaki czas pokaże w następny piątek o piątej po południu? 
                        

                        

                        

                        

                        

 
Zadanie 14 
 

Oblicz obwód prostokątnego ogródka, którego pole jest równe 36 m2, a długości jego boków 
różnią się o 5 i wyrażają się liczbami naturalnymi. 

                        

                        

                        

                        

 
Zadanie 15 
Łukasz w godzinę przejedzie rowerem 12 km 500 m. Ile razy szybciej musi jechać żeby w 
tym samym czasie pokonać 25 km? 

                        

                        

                        



 
 
Zadanie 16 
 

Zuzia i Antek mieli rozszerzyć pewien nieskracalny ułamek przez zadaną liczbę. Antek 
pomylił się. Zamiast pomnożyć licznik i mianownik przez liczbę, Antek dodał do licznika i 

mianownika tę liczbę. Zuzia rozszerzyła ułamek prawidłowo i otrzymała 
80

32
 Jaki ułamek 

otrzymał Antek? 

                        

                        

                        

 
Zadanie 17 

Jacek i Wacek policzyli swoje samochodziki. Okazało się, że ciężarowych i osobowych mają 
19, osobowych i wyścigowych mają 26, a ciężarowych i wyścigowych 23. Oblicz, ile 
samochodzików każdego rodzaju mają chłopcy? 

 
                        

                        

                        

                        

                        

 
Zadanie 18  

W każdym z pięciu kubków znajduje się albo kawa albo kakao albo mleko. Ogółem kawy jest 
dwa razy więcej niż kakao. Żaden z napojów nie jest nalany do trzech kubków. W którym 
kubku jest kakao? 

            1                    2                   3                  4                    5 

 

   

                   

Zadanie 19 

Mamy kwadrat o boku 6 cm. Ile można narysować różnych prostokątów o tym samym 
obwodzie, co obwód kwadratu, jeżeli długości boków prostokąta są liczbami naturalnymi? 
Odpowiedź uzasadnij odpowiednim obliczeniem. 

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

950g 750g 550g 475g 325g 


