
PŁOCKA 

MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  

MATEMATYKA – klasa V szkoła podstawowa 

marzec 2014 

 
KARTA PUNKTACJI ZADAŃ (wypełnia komisja konkursowa): 

Numer zadania Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad. 6 Zad. 7 Zad. 8 
SUMA 

PUNKTÓW 

Max liczba punktów 1 1 1 1 4 4 4 4 20 

Liczba uzyskanych 
punktów 

        
 

  

Drogi Uczniu! 

Przed Tobą arkusz z ciekawymi zadaniami z matematyki. Przy każdym zadaniu 
podano liczbę punktów, jaką możesz uzyskać. 

Swoje rozwiązania i odpowiedzi do zadań umieszczaj wyłącznie w przeznaczonym 
do tego miejscu. W zadaniach zamkniętych o numerach 1, 2, 3 i 4 podane są cztery 
odpowiedzi. Wybierz tylko jedną z nich i wpisz w odpowiednie okienko zamieszczone bok 
zadania.  

Zapisuj szczegółowe komentarze do rozwiązań zadań otwartych. Pominięcie 
argumentacji lub istotnych obliczeń może spowodować, że za rozwiązanie nie będziesz 
mógł otrzymać maksymalnej liczby punktów. 

 

Rozwiązując zadania nie możesz korzystać z kalkulatora. 

 
 
 

Test trwa 60 minut. 

 

POWODZENIA! 

 

 

KOD ucznia 
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Zadanie 1. (1 punkt)  

W miejscu □  i △ ukryte są pewne cyfry. Ile jest wszystkich liczb 

czterocyfrowych postaci  □87△, które dzielą się jednocześnie przez 3 

oraz przez 5? 
A.   jedna 

B.  trzy                         

C. pięć                          

D. sześć   

 

 

Zadanie 2. (1 punkt)  

W kwadrat wpisano trójkąt równoboczny tak, 
jak na rysunku. Miara kąta α jest równa: 

A. 1200       

B. 1400       

C. 1500  

D. 1600 

 

  

Zadanie 3. (1 punkt)  

Trzej kolarze jadą w regularnym tempie po torze kołowym. 
Pierwszy potrzebuje na pokonanie toru 15 minut, drugi 18 minut, a trzeci 
20 minut. Kolarze wyruszyli jednocześnie. Ile okrążeń pokona 
najwolniejszy kolarz do momentu, kiedy ponownie wszyscy znajdą się na 
linii startu? 

A. 9                       

B. 15                   

C. 18                   

D. 20 

 

 

Zadanie 4. (1punkt)  

Jeżeli długość prostokąta zmniejszymy o 5cm, to otrzymamy 
kwadrat, którego obwód wyniesie 28cm. Jaką długość ma ten prostokąt? 

A. 2cm                    

B. 7cm             

C. 12cm                   

D. 35cm           

Zadanie 2. 

Zadanie 1. 

Zadanie 3. 

Zadanie 4. 
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Zadanie 5. (4 punkty) 

Wiedząc, że  a jest różnicą między największą  i najmniejszą jednocyfrową  liczbą  

pierwszą znajdź liczbę, która ukryta jest pod :  

 
a

2
6,04,225,1612:   
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Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 6. (4 punkty) 

Dwie jednakowe świece o długości 25 cm zapalono jednocześnie o godz. 2000. 
Jedna świeca paliła się przez 7 godzin i wypaliła się do końca. Druga świeca zgasła 
wcześniej, ale została z niej niewypalona część o długości 5 cm. Której godzinie zgasła 
druga świeca? 
 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 7. (4punkty) 

Filip pomnożył  trzy liczby naturalne i otrzymał 5400. Filip zauważył, że pierwsza 
i druga liczba nie dzielą się przez 2, druga i trzecia liczba nie dzielą się przez 3, a pierwsza 
i trzecia liczba nie dzielą się przez 5. Jakie liczby pomnożył Filip? 

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
Odpowiedź: ………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 8. (4 punkty) 

Flaga Polski jest prostokątem, którego szerokość stanowi 
8

5
 długości. W sklepie 

można kupić flagę Polski, której biały pas ma długość 1 m 20 cm. Harcerze chcą uszyć 10 
takich flag.  Ile m2 czerwonego i ile m2 białego  materiału muszą kupić aby uszyć te flagi? 
 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 
Odpowiedź:  …………………………………………………………………………….………
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PŁOCKA MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA marzec 2014 
MATEMATYKA – klasa V szkoła podstawowa 

KARTOTEKA TESTU 

Nr 
zad. Czynności ucznia punkty wymagania 

1 
 Stosując cechy podzielności przez 3 i 5  szuka wszystkich liczb 

spełniających podany warunek  i  wybiera poprawną odpowiedź  
1 PN 

2  Stosując wiadomości o kątach w kwadracie i trójkącie oblicza miarę kąta α 1 ZG 

3  Oblicza NWW podanych liczb i wybiera właściwą odpowiedź 1 NW 

4  Analizując treść zadania oblicza długość boku prostokąta 1 KP 

5 

 Oblicza wartość a 

 Poprawnie stosuje kolejność wykonywania działań 

 Poprawnie wykonuje  działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych 

 Oblicza liczbę, która ukryta  jest pod symbolem .  

1 
1 
1 
1 

DZ 
DD 

 

6 

 Rozkłada liczbę na czynniki pierwsze 

 Analizując treść zadania oblicza liczbę pierwszą 

 Analizując treść zadania oblicza liczbę drugą 

 Analizując treść zadania oblicza liczbę trzecią i podaje prawidłową 
odpowiedź 

1 
1 
1 
1 

CP 
PN 

7 

 Analizuje zadanie i ustala strategię rozwiązania 

 Oblicza o ile krócej paliła się druga świeca 

 Oblicza jak długo paliła się druga świeca 

 Zapisuje prawidłową odpowiedź 

1 
1 
1 
1 

ZU 

8 

 Oblicza szerokość flagi  

 Oblicza szerokość pasa białego lub czerwonego 

 Oblicza powierzchnię pasa białego lub czerwonego 

 Oblicza ile materiału potrzeba na uszycie 10 flag i stosuje właściwe 
jednostki 

1 
1 
1 
1 

KP  

 RAZEM 20  

WYMAGANIA: 

DN Działania w zbiorze liczb naturalnych 

PN Rozpoznawanie podzielności liczb naturalnych  

CP Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze 

NW Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem NWW i NWD 

DZ Działania na ułamkach zwykłych 

DD Działania na ułamkach dziesiętnych, 

ZU Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań na ułamkach 

ZG Zadania z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów  

KP Obliczanie obwodów i pól kwadratów i prostokątów 

UMIEJĘTNOŚCI: 

 stosowanie języka matematycznego przy zapisywaniu rozwiązań zadań oraz uzasadnianie 
strategii postępowania; 

 formułowanie wniosków na podstawie analizy podanego tekstu matematycznego; 

 sprawdzanie, czy otrzymany wynik spełnia warunki zadania; 

 dostrzeganie prawidłowości. 
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PŁOCKA MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA  
MATEMATYKA – klasa V  

marzec 2014 

 
SZKICE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ ZADAŃ  

 

 

 

 

 
 

Zadanie 5. (4 punkty) 

Wiedząc, że  a jest różnicą między największą  i najmniejszą jednocyfrową  liczbą  

pierwszą znajdź liczbę, która ukryta jest pod :  

 
a

2
6,04,225,1612:   

Rozwiązanie:  
 
Najmniejszą liczbą pierwszą jest 2, a największą jednocyfrową liczbą pierwszą jest 7, 
zatem  527 a  

 
5

2
6,04,225,1612:   

Mamy zatem 

 

 

9512
12

95

12
12

90

12

5

2

15

12

5
12:

24

10

4

5
612:

24

10
125,1612:

5

3

5

2
4,225,1612:





























 

Odpowiedź: Pod symbolem   ukryta jest liczba 95. 

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 4. 

D C A C 

UWAGA: 

Za prawidłowe rozwiązanie każdego zadania metodą inną niż podane poniżej 
przyznajemy maksymalną liczbę punktów 
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Zadanie 6. (4 punkty) 

Dwie jednakowe świece o długości 25 cm zapalono jednocześnie o godz. 2000. Jedna 
świeca paliła się przez 7 godzin i wypaliła się do końca. Druga świeca zgasła wcześniej, ale 
została z niej niewypalona część o długości 5 cm. Której godzinie zgasła druga świeca? 

 

Rozwiązanie: 

  – taka  część świecy wypala się w ciągu 1 godziny   

    = 1 h 24 min – tyle paliłoby się 5 cm drugiej świecy, tzn., że o 

tyle krócej paliła się druga świeca    
 

 7h – 1h24min = 5h36min – tyle czasu paliła się druga świeca  
 

 20 h+ 5h 36 min = 24h + 1h 36 min 
 
Odpowiedź:  Świeca zgasła o 136. 
             
 
Zadanie 7. (4 punkty) 
 

Filip pomnożył  trzy liczby naturalne i otrzymał 5400. Filip zauważył, że pierwsza i druga 
liczba nie dzielą się przez 2, druga i trzecia liczba nie dzielą się przez 3, a pierwsza i trzecia liczba 
nie dzielą się przez 5. Jakie liczby pomnożył Filip? 

 

Rozwiązanie: 

Rozkładamy liczbę 5400 na iloczyn liczb pierwszych: 

5400 = 2∙2∙2∙3∙3∙3∙5∙5            

Analizując warunki zadania stwierdzamy, że: 

Pierwsza liczba to:   3∙3∙3 =27             

Druga liczba to:        5∙5 = 25                

Trzecia liczba to:      2∙2∙2 = 8                

Odpowiedź:  Szukanymi liczbami są  27, 25 i 8 
 
 
Zadanie 8. (4 punkty) 

Flaga Polski jest prostokątem, którego szerokość stanowi   długości. W sklepie 

można kupić flagę Polski, której biały pas ma długość 1m 20cm. Harcerze chcą uszyć 10 
takich flag.  Ile m2 czerwonego i ile m2 białego  materiału muszą kupić aby uszyć te flagi? 
 

Rozwiązanie: 

 Długość białego (i czerwonego) pasa flagi      1m 20 cm = 120 cm 

Szerokość flagi      ][75120
8

5
cm                          
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 Szerokość białego (i czerwonego) pasa flagi      75 cm :2 = 37,5 cm  

 Powierzchnia czerwonej lub białej części flagi  ][45005,37120 2cm   

 Powierzchnia materiału na 10 flag   ][5,4][45000450010 22 mcm    

Odpowiedź:  

Harcerze muszą kupić 4,5 m2 czerwonego i 4,5m2 białego materiału 

 


