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

Zadanie 1 

Pies goni zająca znajdującego się w odległości 60 swoich skoków od psa. Gdy zając 
zrobi 9 skoków, pies zrobi ich 6. Wielkość 3 psich skoków jest równa wielkości 7 
skoków zająca. Ile skoków musi robić pies, aby dogonić zająca?  

A) 60,                  B) 70,                  C) 72,                          D) 80 

 

Zadanie 2 

Zuzia i Agata spędzają wiele czasu jeżdżąc an rowerze w parku. Jedno okrążenie alejek 
parkowych zajmuje Zuzi o 1 minutę i 40 sekund krócej niż Agacie. W jakim czasie każda z 
dziewcząt pokonuje jedno okrążenie alejek parkowych jeśli prędkość Zuzi jest o 25% 
większa od prędkości Agaty?  

      A) Zuzia 500 s, Agata 600 s                 B) Zuzia 600 s, Agata 500 s            
C) Zuzia 400 s, Agata 300 s                 D) Zuzia 500 s, Agata 400 s 

 

Zadanie 3 

Marek szedł dwie godziny z prędkością 4,8 km/h. Oblicz ile metrów przeszedł w ciągu 
20 minut. 

A) 9600m              B) 1600 m                        C)  2400m                  D) 1200m 

 

Zadanie 4 

Ile jest liczb naturalnych   nie większych od 200, które nie są podzielne przez 2 i 
jednocześnie  nie są podzielne przez 3? 

A) 30                           B) 31                                C) 32                         D) 33 

 

Zadanie 5 

W pewnej klasie chłopcy zebrali 144 kg makulatury, a dziewczęta 90 kg. Każdy 
chłopiec zebrał o 1kg więcej niż dziewczynka. Stosunek liczby chłopców do liczby 

dziewcząt wynosi 3
4

. Klasy szkolne liczą mniej niż 40 osób. Ile w tej klasie było 

dziewcząt a ilu chłopców?     

A) 9 ; 12                    B) 10 ; 12              C) 18 ; 24                      D) 16 ; 20 

 

 

 



Zadanie 6 

Na trzydniową wycieczkę w góry pojechało 45 uczniów i 5 opiekunów. Ogólny koszt 

wycieczki wyniósł 9 000 zł. Opłata za autokar stanowiła 5

1
ogólnych  kosztów wycieczki, 

noclegi uczestników wycieczki to 10

3
 ogólnych kosztów wycieczki, a wyżywienie to 

5

3
pozostałej części pieniędzy. To co zostało po opłatach obowiązkowych przeznaczono na 

bilety wstępu i inne wydatki. Ile kosztowało wyżywienie jednego uczestnika na wycieczce? 
Ile pieniędzy wydano na bilety i inne wydatki? 

                        

                        

                        

                        

                        

Zadanie 7 

Znajdź ułamek znajdujący się na osi liczbowej miedzy ułamkami -6

5
i - 7

6
 (np. -13

11
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Zadanie 8 

 Zbadaj co się dzieje z ułamkami zwykłymi, gdy licznik i mianownik zwiększymy o taką 
samą liczbę. Podaj przykłady. 

                        

                        

                        

                        

Zadanie 9 

Trójkąt ABC ma obwód 37 cm. Na boku BC wyznaczono punkt D tak, że kąty CAD i ACD 
mają równe miary. Oblicz długość boku AC, jeżeli wiadomo, że trójkąt ABD ma obwód 
równy 24 cm.  

                        

                        

                        

                        



 

Zadanie 10 

W sklepie pierwszego dnia sprzedano 20% towaru, a drugiego 30% reszty. Jaki procent 
początkowej ilości towaru stanowi towar niesprzedany? 

                        

                        

                        

                        

Zadanie 11 

Oblicz ilorazy: 123 : 5 =                    1223 : 5 =                       12223 : 5 =  

Czy zauważyłeś jakąś prawidłowość? Dopisz dwa następne ilorazy i oblicz. Jaki będzie wynik 
w działaniu 122222223 : 5  

                        

                        

Zadanie 12 
Mapę o skali 1 : 100 000 odbiliśmy ustawiając skalę na kserokopiarce na 200%. Jaką skalę 
ma odbitka mapy? 
                        

                        

                        

                        

Zadanie 13 
Dorosły słoń waży około 6 ton, jego zapotrzebowanie na jedzenie jest odpowiednio duże. 

Dzienny jadłospis słonia: 

Produkt Marchew Jabłka   Ziemniaki Buraki Kapusta Zboża Siano Słoma 

Masa [kg]  30   14 10 6 2 8 50 30 

a) Ile razy mniej waży zapas ziemniaków dla 2 słoni na tydzień niż zapas siana dla 3 słoni na 
2 tygodnie? 

b) Ile waży 25% zjadanych przez słonia warzyw dziennie? 

c) Ile waży 10% siana zjadanego przez 3 słonie w ciągu 3 tygodni? 

d) Przedstaw dzienną porcję jedzenia słonia na diagramie słupkowym  

                        

                        

                        

                        

                        



 

Zadanie 14 

Tablica informacyjna  w szkole miała wymiary 1,2 m x 2,5 m. Nie mieściły się na niej 
wszystkie informacje potrzebne uczniom, więc postanowiono zamówić nową tablicę. 
Pierwszy z wymiarów zwiększono o 0,4 m, a drugi o 0,2 m. Oblicz, o ile procent zwiększyła 
się powierzchnia tablicy informacyjnej? (44%) 
                        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


