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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 - 4 zaznacz poprawną odpowiedź: A, B, C lub D 

 

Zadanie 1 

Z narożnika prostokątnej kartki o wymiarach 20cm x30 cm. Wojtek odciął prostokąt o bokach 
15 cm i 20 cm. Pole figury, która pozostała jest równe: 

                                                                          20cm 

 

                                                20 cm                                15 cm 

 

                                                                  30 cm 

A) 300 cm2                    B) 400 cm2            C) 350 cm2                    D) 500 cm2                          

 

Zadanie 2 

Obwód  kwadratu na planie wykonanym w skali 1 : 6 jest równe 32 cm. Jaki jest obwód tego 
kwadratu w skali 1: 1 

A) 190 cm              B) 384 cm                    C) 192 cm                 D) 340cm  

 

Zadanie 3 

 Ile płytek o wymiarach 30 cm x 30 cm należy przygotować, aby wykonać chodnik szerokości 
1m 20cm wokół ogródka w kształcie prostokąta o wymiarach 12,6 m x 9 m? 

A) 460                      B) 640                    C) 450                                    D) 540 

 

Zadanie 4 

Do sklepiku szkolnego sprowadzono 6,25 kg ciastek. W czasie pierwszej przerwy sprzedano 
2kg, a czasie drugiej przerwy o 15 dag mniej. Pozostałe ciastka sprzedano w czasie trzeciej 
przerwy. Ile ciastek sprzedano w czasie trzeciej przerwy? 

A) 1,8 kg,                  B) 2,2 kg,                   C) 2,4 kg,                     D) 2,8 kg 

 

Zadanie 5 

W koszu były piłeczki palantowe. Liczono je różnymi sposobami: po 2 , po 3, po 4 i zawsze 
zostawała 1 piłeczka, a gdy liczono po 5 , wtedy żadna piłeczka nie zostawała. Ile było 
piłeczek w koszu, jeżeli wiadomo, że było ich więcej niż 200 a mniej niż 400? 

 

 



Zadanie 6 

Łamana o długości 30 cm składa się z 5 takich odcinków, że każdy następny odcinek spełnia 
warunek: jest o 2 cm dłuższy od poprzedniego. Wyznacz długości tych odcinków. Narysuj te 
łamane tak, żeby odcinki drugi i trzeci były do siebie prostopadłe, a pierwszy był równoległy 
do czwartego. 

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 7                                                                                                                                                                        

Suma siedmiu kolejnych liczb nieparzystych jest równa 119. Jaka jest najmniejsza z tych 
liczb? Odpowiedź uzasadnij.   
                        

                        

                        

Zadanie 8 

Uzupełnij tabelę, wstawiając + lub – w zależności od tego, czy rozpatrywany czworokąt 
zawsze ma daną własność.  

 kwadrat prostokąt romb równoległobok trapez 

Ma przynajmniej jedną parę boków 
równoległych 

     

Ma dwie pary boków równoległych      

Ma wszystkie kąty proste      

Ma wszystkie boki równe      

Przekątne są tej samej długości      

Przekątne są prostopadłe      

 

Zadanie 9 

Halinka do dekoracji sali przyniosła balony w 6 kolorach. Pięciu chłopców po kolei brało je 
od Halinki. Każdy wziął balony w jednym kolorze – innym niż koledzy. Jaś zabrał niebieskie 

(N) balony, które stanowiły 6

1
wszystkich balonów. Tomek wziął balony zielone (Z), czyli 

5

1
pozostałych, a Kamil – czerwone (C), które stanowiły 4

1
 balonów trzymanych przez 

Halinkę. Następnie Adam wziął balony różowe (R) – była to 3
1

 balonów, które jeszcze 

trzymała Halinka, a Krzyś wziął połowę z pozostałych, czyli wszystkie balony w kolorze 
żółtym (Ż). Halince pozostały tylko trzy białe (B) balony. Dorysuj brakujące balony, które na 
początku przyniosła Halinka. Ile balonów każdego koloru przyniosła Halinka? Wskazówka: 
dorysuj najpierw balony Krzysia. 

BBB……………………………………………………………… 



                        

                        

 


