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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 

Suma dwóch liczb jest równa 600
4

3
. Jeżeli jeden ze składników podzielimy przez 2, to nowa 

suma będzie równa 488,5. Oblicz jakie to liczby. 
 
A)224,5 i 376,25         B) 244,5 i 276,25        C) 124,7 i 176,55          D) 244,75 i 476,5              
 
Zadanie 2 
Oblicz i wskaż prawidłową odpowiedź dla wszystkich przykładów 
a) |3 – 7| + 2|-5 + 4| - (-|-7 – 2 + 4|) 
b) – 4,5 · |-2| + (-6,4) · |-5 + 8 –12| 
c) (–1)||–2,5 + 7| - |4,6 + 2,1|| 
 

A) 10; 66,6; -2,2        B) 11; 66,6; -2,2,              C) 9; -66,6; -1,2,                  D) -10; 65,6; -2,2. 
 

Zadanie 3  
 
Piechur wychodzi z Kozilasu z prędkością 5km/h. Po 1godz. 40 min. startuje w ślad za nim 
kolarz i dogania go po 50 minutach. Jaka jest prędkość kolarza? 
 

A) 14 km/h            B) 24 km/h              C) 12 km/h                    D) 15 km/h 
 
Zadanie 4 
Iza policzyła drzewa owocowe w ogrodzie i powiedziała, że  wszystkich drzew plus 1,5 

drzewa jest równe liczbie drzew w tym ogrodzie. Ile jest drzew owocowych w tym ogrodzie? 
A) 8                    B) 5                       C) 9                            D) 10 

 
Zadanie 5 

Jaka jest największa liczba całkowita, mniejsza niż ? 

A)13                    B) 11                      C) 12                             D) 15 
 
Zadanie 6 
Co waży więcej i o ile więcej: sól w 43 % solance o wadze 320 g, czy cukier w 360 g syropu  
o stężeniu 48 % ?  
 

A) Cukier o 35,2 g,        B) Cukier o 45,8 g,        C) Sól o 33,2 g,         D) Sól o 35,2 g. 
 
Zadanie 7 
Drzewa jabłoni stanowią 0,2 obszaru sadu, grusze zajmują 0,65 sadu. Pozostały obszar to 
krzewy porzeczek, które zajmują 15,75 ha. Jaki obszar zajmuje cały sad?  
(105 ha) 

A) 109  ha            B) 160 ha              C) 105 ha                     D) 109 ha 
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Zadanie 8 
Janek pokonuje jedno okrążenie boiska o 1 minutę i 40 sekund szybciej od Maćka. W jakim czasie 
każdy z chłopców pokonuje jedno okrążenie boiska jeśli prędkość Janka jest o 20% większa od 
prędkości Maćka?  
 

A) Janek 500 s, Maciek 600 s                B) Janek 600 s, Maciek 500 s            
C) Janek 400 s, Maciek 500 s                 D) Janek 500 s, Maciek 400 s 

 
Zadanie 9 
Renata  przygotowując się do klasówki z matematyki rozwiązała 26 zadań w ciągu 4 dni. 
Każdego dnia zwiększała ilość rozwiązanych zadań. Czwartego dnia rozwiązała trzy razy 
więcej zadań niż pierwszego dnia. Ile zadań rozwiązała Renata trzeciego dnia?  
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Zadanie 10 
Oblicz pole zakreskowanej figury, gdy boki prostokąta są równe a i b 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                        
                        
 
Zadanie 11 

Wykaż, że suma jest podzielna przez 80 
 
                        
                        
                        
 
Zadanie 12 
Zapisz każdy ułamek jako sumę ułamków o liczniku 1 i różnych mianownikach . 

a) 
4

3
,             b) 

6

5 ,                 c) 
8

7  
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Zadanie 13 
W ZOO postanowiono wybudować prostokątny wybieg dla słoni. Z jednej strony ma on 
przylegać do ściany budynku, a z pozostałych trzech stron ma być otoczony fosą o szerokości 
3 m. Jakie wymiary będzie miał plac na tym wybiegu, jeżeli łączna powierzchnia wybiegu i 
fosy jest równa 12 arów, a długość boku wybiegu przylegającego do budynku jest równa  
30 m? 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
Zadanie 14 
Jaka liczba dwucyfrowa podzielna przez 4 jest kwadratem pewnej liczby naturalnej i przy 
dzieleniu przez 5 daje resztę 1? Czy zadanie ma tylko jedno rozwiązanie? 
 
                        
                        
                        
                        
                        
 
Zadanie 15 
 
Architekt ma dwa plany tego samego budynku: jeden w skali 1:20,drugi w skali 1:50. Jaka 
jest na planie w skali 1:50 długość fasady tego budynku, jeśli jest on równa 20 cm na planie w 
skali 1:20? 
 
                        
                        
                        
                        
                        
Zadanie 16 
W magazynie znajduje się 400,5 m2 klepki. Do ułożenia parkietu w pokoju o wymiarach  

4,8 m x 5 m zużyto o 
20

1
 klepki więcej od powierzchni pokoju. Ile metrów klepki pozostało 

w magazynie po ułożeniu tego parkietu? 
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Zadanie 17 
Jaki to ułamek, którego licznik zwiększony o 5, a mianownik zmniejszony o 5 daje 1. Czy 
zadanie ma tylko jedno rozwiązanie? 
                        
                        
                        
                        
                        
 
Zadanie 18 
Wstaw nawiasy tak, aby równość była prawdziwa  

34,8 - 12,6 · 
2

1  + 
5

1  : 0,5 = 11,5 

 
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
Zadanie 19  
Przedstaw liczbę 693 jako iloczyn dwóch liczb o największym wspólnym dzielniku  
równym 3. Podaj wszystkie rozwiązania. 
 
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


