
         Zadania przygotowawcze do konkursu 

 

1. Czy istnieją cztery kolejne liczby naturalne, których suma jest równa 120? 

 

2. Suma dwóch liczb jest równa 47 268. Jedna z nich kończy się dwoma zerami. Jeżeli usuniemy te dwa zera, 

otrzymamy drugą z tych liczb. Jakie to liczby? 

 

3. Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych jest równa 75. Podaj największą z nich. 

 

4. Różnica jest o 11 mniejsza od odjemnika i o 43 mniejsza od odjemnej. Ile wynosi odjemna ?  

 

5. Pewnej grupie dzieci rozdzielono 24 jabłka, 36 batonów i 60 bananów. Wiedząc, że każde dziecko dostało o 

jednego batona więcej niż jabłek, a o dwa mniej niż bananów, oblicz, ile było dzieci w tej grupie. 

 

6. Objaśnij, w jaki sposób można odmierzyć 1 l wody, używając tylko naczyń o pojemności 5 l i 3 l. 

 

7. Prostokąt i kwadrat mają równe obwody. Długość prostokąta równa się 2,5 dm, a szerokość stanowi 36% 

długości. Oblicz pole kwadratu. 

 

8. Za trzy książki zapłacono 36 zł. Wartość drugiej książki stanowi 75% wartości pierwszej, za trzecią zaś 

książkę zapłacono o 6 zł mniej niż za pierwszą i drugą razem. Jaka była cena każdej książki? 

 

9. Ile litrów wody trzeba wylać na podwórko w kształcie prostokąta o bokach 40 m i 30 m, aby uzyskać 

lodowisko o grubości tafli równej 22,2 cm? Pamiętaj, że woda zamarzając zwiększa swoją objętość o 11 %. 

 

10. Pewną liczbę podzielono bez reszty przez 2. Jeżeli dodamy do dzielnej iloraz i dzielnik, to otrzymamy 101. 

Znajdź tę liczbę. 

 

11. Znajdź brakującą cyfrę :  
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12. W czerwcu 2006 r. w Niemczech odbyły się mistrzostwa świata w piłce nożnej z udziałem reprezentacji 

Polski. Mecz finałowy rozegrano na boisku w kształcie prostokąta o wymiarach 120 m i 80 m. W odległości         

3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowych znajdowało się ogrodzenie, oddzielające murawę od trybun. Ile 

metrów siatki zużyto na to ogrodzenie ?  
 

13. Z kwadratowej płytki złota wybija się jeden medal, przy czym z resztek pozostałych po wybiciu czterech 

medali można zrobić jedną taką płytkę. Ile najwięcej medali można wybić mając 64 płytki ? Zapisz tok 

rozumowania i obliczenia. 

 



14. Który ze sposobów podróżowania jest szybszy : „przejechać całą drogę na rowerze” czy „połowę drogi 

przejechać autem, jadąc pięć razy szybciej niż rowerem, a drugą połowę  drogi przejść pieszo, podróżując dwa 

razy wolniej niż na rowerze”? Załóż, że rowerem można przebyć tę drogę w godzinę. Zapisz tok rozumowania i 

obliczenia.   

15. Na zewnątrz ogrodzonej płotem działki uwiązano do słupka (A) kozę na sznurze o długości 8 metrów. 

Teren wokół działki porasta trawa. 

a) Zaznacz obszar, na którym koza może się paść. 

b) O ile procent dłuższy powinien być sznur, by koza mogła dojść do przeciwległego słupka (B). 
                                                                         
                                                                     B 
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                                                           Skala   1 : 200 

 

 
16. Pewien dyrektor fabryki stwierdził, że iloczyn liczby pracowników w jego fabryce, liczby jego dzieci              

i liczby jego lat* wynosi 16059. Ile lat ma dyrektor, ile ma dzieci i ilu pracowników jest w jego fabryce?  

 

* wiek wyrażony w pełnych latach 

 

17.Wykres przedstawia wyniki sprzedaży w Polsce książki Opowieści z Narnii – Ostatnia bitwa (cena :              

 29 zł, nakład : 100 000 egzemplarzy) :   

 
 

a) a) Ile książek nie znalazło nabywców ? Jaki to procent nakładu ?

 b) Ile wyniosła wartość sprzedaży w kwietniu ?   

 c) Ile średnio książek sprzedawano miesięcznie ?  

   

 

 

 

 
 

18. Pani Matylda zapłaciła za 0,5 kg sera i 0,4 kg wędliny 12,60 zł. Nie pamięta cen tych towarów, lecz 

zapamiętała, że cena sera stanowi czwartą część ceny wędliny. Ile zapłaciłaby Pani Matylda kupując po 1 kg 

każdego z tych produktów ?    

 

19. Michał wypił 
6

1
 filiżanki kawy i uzupełnił ją mlekiem. Następnie wypił 

3

1
 zawartości tej filiżanki i znowu 

dolał mleka do pełna. Potem wypił połowę zawartości tej filiżanki i uzupełnił ponownie mlekiem, po czym 

wypił całą jej zawartość. Czego Michał wypił więcej : kawy czy mleka ?   

 

20. Uczniowie klasy 6 wybierali przedstawiciela do samorządu szkolnego. Było troje kandydatów : Ala, Piotrek 

i Michał. W klasie jest 28 uczniów i każdy z nich oddał jeden ważny głos. Zwyciężyła Ala, uzyskując mniej niż 

połowę głosów. Reszta głosów rozłożyła się równo pomiędzy pozostałych kandydatów. Ile głosów otrzymała 

Ala, a po ile pozostali kandydaci ? Znajdź i wypisz wszystkie możliwości. Uzasadnij, że nie ma więcej 

możliwości niż te wypisane przez Ciebie. 

 

 

 

 

 

42198

26196
20034

6832

0

10000

20000

30000

40000

50000

styczeń luty marzec kwiecień

il
o

ś
ć

 e
g

z
e

m
p

la
rz

y

miesiąc



21.Oblicz objętość rybki : 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

22. Jeśli podczas EURO 2012 reprezentacja Polski w piłce nożnej w czterech meczach strzeliłaby cztery bramki 

i tyle samo bramek straciła, to ile najwięcej punktów mogłaby zdobyć, a ile najmniej ? Za zwycięstwo 

przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt a za porażkę 0 pkt. Wypisz wyniki tych meczów. 

 

 

23. Sklejając dwa identyczne prostopadłościany, można otrzymać prostopadłościan o polu powierzchni 

całkowitej 252 cm2  lub sześcian. Jaka jest objętość sześcianu ? Przedstaw sposób rozwiązania. 

 

 24. Andrzejowi, Bartkowi, Cześkowi i Darkowi założono na głowy małe stożkowe czapki : dwie mają kolor 

niebieski, jedna zielony, jedna czerwony. Żaden z chłopców nie wie, jakiego koloru czapkę ma na głowie – ich 

zadaniem jest odgadnąć to. Wiedzą jednak, że jest co najmniej jedna czapka niebieska, zielona                      i 

czerwona. Chłopcy siedzą w pokoju, nie mogą ze sobą rozmawiać, a jedynie patrzeć na siebie. Kto odgadnie 

kolor swojej czapki – wychodzi. Jako pierwsi wyszli z pokoju równocześnie Andrzej i Bartek. Jakiego koloru 

czapkę ma Czesiek, a jakiego Darek? Przedstaw rozumowanie.  
 

25. Kazik zawsze w sobotę obiera ziemniaki dla całej rodziny. Jednak robi to bardzo wolno i cała praca zajmuje 

mu prawie godzinę, a dokładnie 51 minut. W ostatnią sobotę zlitowała się nad nim siostra Lusia, która obiera 

ziemniaki cztery razy szybciej od Kazika. Lusia widząc brata obierającego ziemniaki, wzięła nóż i także 

przystąpiła do obierania. W ten sposób, od chwili gdy Kazik wziął pierwszy ziemniak, do zakończenia 

obierania ziemniaków przez obydwoje rodzeństwa minęło tylko 11 minut ! Po ilu minutach samotnego 

obierania ziemniaków przez Kazika, Lusia przystąpiła do pracy ? 

 

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

Wynik wyraź w groszach. 

 

27. W prostokącie jeden bok stanowi  drugiego. Z jednego z wierzchołków poprowadzono do środka 

przeciwległego, dłuższego boku, odcinek. Odcinek ten podzielił prostokąt na dwie figury : trapez o obwodzie 

równym 20 cm i trójkąt o obwodzie równym 12 cm. Oblicz długości boków prostokąta. 

28. Oto odległości, jakie muszą pokonać niektóre dzieci w drodze do szkoły : 

Kasia 1240 m, Zuzia 0,9 km, Arek 1540 dm, Magda 954 m, Bartek 100000 cm, Michał 1,2 km.  

Które dzieci muszą przejść więcej niż kilometr? 
 

29. Państwo Kowalscy przeglądają plany działek w Zakopanem z myślą o budowie domu. Zdecydowali się na 

działkę w kształcie prostokąta, która w skali 1:1000 ma wymiary 4,5 cm na 3,8 cm. Ile zapłacą za tę działkę, 

jeśli cena 1 m2 wynosi 400 zł? 
 

30. Jednorazowy przejazd autobusem komunikacji miejskiej kosztuje w Londynie 0,8 funta (0,8 GBP),                      

w Paryżu 1,1 euro (1,1 EUR), w Sztokholmie 8 koron (8 SEK), a w Warszawie 3,5 złotego (3,5 PLN). 

Korzystając z poniższych danych o kursach walut, oblicz, w którym mieście przejazd jest najtańszy,                      

a w którym najdroższy : 

1 EUR = 4,2 PLN 

1 GBP = 6,4 PLN 

1 EUR = 9 SEK 



 

31. Klasy czwarte wzięły udział w zbiórce makulatury. 4a i 4b zebrały łącznie 96 kg, 4b i 4c – 93 kg, a 4a i 4c – 

97 kg. Która klasa zebrała najmniej, a która najwięcej ? Ile makulatury łącznie zebrano ? 
 

32. Podczas ulewnego deszczu w 2001 roku w Gdańsku spadło 127 litrów wody na 1 m2. Gdyby woda nie 

spływała do studzienek, ani nie wsiąkała w glebę, to jaka byłaby wtedy głębokość wody na drogach ?  
 

33. Kostka masła ważąca 20 dag kosztowała wczoraj 2,20 zł. Od dzisiaj to samo masło jest sprzedawane                   

w kostkach tańszych, ale jednocześnie mniejszych. Teraz kostka masła kosztuje 2,10 zł i waży 17,5 dag. Czy 

masło staniało czy podrożało ?     

 

34. Akwarium ma kształt prostopadłościanu. Jego podstawa ma wymiary 16 cm i 25 cm.  

a) Ile co najwyżej litrów wody zmieści się w akwarium, jeśli jego wysokość wynosi 45 cm? 

b) Jaka będzie wysokość poziomu wody, gdy do pustego akwarium wleje się 3 litry wody? 
 

35. Ile procent papieru odrzucasz, wycinając zacieniowany trójkąt z prostokątnej kartki ? 

                                                                                                      

 

 

                                                     

                                 14 cm 

  

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                        

                                                                     20 cm      

36. Rysunek przedstawia plan lasu, który opanowały korniki. Ile opakowań środka owadobójczego trzeba 

przygotować aby opryskać cały las, zakładając, że na 3 ha (hektary) potrzeba 1 opakowanie (1 ha = 10 000 m2). 
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                                                             1 200 m                

 
 

37. Radio kosztuje 120 zł. Robert kupił radio na raty. Płacił za nie przez 9 miesięcy po 16 zł. Oblicz, o ile 

procent więcej musiał zapłacić Robert za radio, kupując je na raty. 
 

38. W Korytkowie mieszka 1000 osób. Wiadomo, że spośród dwóch dowolnych mieszkańców Korytkowa, 

przynajmniej jeden zawsze mówi prawdę. Ilu co najmniej mieszkańców Korytkowa zawsze mówi prawdę ? 

Zapisz tok rozumowania.   

 
39. Dwie działki mają kształt prostokąta i takie same pola powierzchni. Jedna z nich jest kwadratem o polu              

1 600 m2. Na którą działkę potrzeba więcej siatki na jej ogrodzenie? 

 
40. Mapę o skali 1 : 100 000 odbiliśmy ustawiając skalę na kserokopiarce na 200 % (rozmiary odbitki = 200 % 

rozmiarów oryginału). Jaką skalę ma odbitka mapy ? Odpowiedź uzasadnij. 

 

41. Dziadek Ewy urodził się w XX wieku. Suma cyfr jego roku urodzenia jest podzielna przez 4. Babcia Ewy 

jest o jeden rok młodsza od dziadka, ale o dziwo – suma cyfr jej roku urodzenia też jest podzielna przez 4. 

Podaj rok urodzenia dziadka Ewy wiedząc, że w roku 2000 miał więcej niż osiemdziesiąt lat.  

 

42. Składając trzy jednakowe małe prostopadłościany możemy uzyskać sześcian o polu powierzchni 54 cm2. 

Jakie pole powierzchni uzyskamy składając trzy małe prostopadłościany w jeden duży prostopadłościan nie 

będący sześcianem ? 

 



 

43. Ile stopni ma mniejszy z kątów, jaki tworzą wskazówki zegara o godzinie 910 ? 

 

44. W trapezie równoramiennym ramiona mają po10cm, a wysokość ma 8cm. Pole tego trapezu wynosi 96cm2 . 

Oblicz obwód tego trapezu oraz długości obu jego podstaw wiedząc, że jedna z nich jest 3 razy dłuższa od 

drugiej.  

 

45. Plan kojca dla psa wykonano w skali 1:100 i jest on prostokątem o wymiarach 35 mm  

i 4cm. Ile kosztować będzie siatka potrzebna na ogrodzenie tego kojca, jeśli wysokość ogrodzenia ma wynosić 

1,7 m, a 1 m2 siatki kosztuje 8,5 zł?  

 

46. Pewną ilość gum do żucia zamierzono podzielić pomiędzy 20 dzieci. Ponieważ pięcioro było nieobecnych 

na każde z pozostałych przypadło o dwie gumy więcej. Ile gum było początkowo do podziału?  

 

47. Jaką wysokość ma akwarium o pojemności 180 litrów, jeżeli jego długość wynosi 0,8 m,  

a szerokość 50 cm?  

 

48. Piąta część pszczelej gromadki usiadła na kwiatach magnolii, trzecia część tej gromadki na kwiatach lotosu, 

potrojona różnica drugiej z tych liczb i pierwszej odleciała ku kwiatom jaśminu. Jedna tylko pszczółka, 

zwabiona pachnącym kwiatem koniczyny, krążyła nad nim. Ile pszczół było w tej gromadce?  

 

 

 

Zadania zamknięte:  

 

1) Cenę komputera obniżono w lipcu o 20%, a następnie we wrześniu podniesiono o 20%. Po tych zmianach 

cena komputera:  

A) nie zmieniła się  

B) była niższa od początkowej o 20%  

C) była wyższa od początkowej o 4%  

D) była niższa od początkowej o 4%.  

 

2) Ania kupiła pewną liczbę zeszytów i ołówków. Każdy zeszyt kosztował 90 groszy,  

a każdy ołówek 40 groszy. Razem zapłaciła 3,50 zł. Ile zeszytów kupiła Ania?  

A) 1    B) 2    C) 3     D) 4  

 

3) W szkole imienia Henryka Sienkiewicza 50% uczniów ma cyfrowy aparat fotograficzny. Spośród tych 

uczniów, którzy mają aparat, 30% posiada również kamerę.  

Ile procent uczniów tej szkoły posiada aparat i kamerę?  

A) 24    B) 25    C)15     D) 20  

 

4) Długość rzeki w terenie wynosi 3000km. Długość sygnaturki tej rzeki na mapie w skali 1:20000000 wynosi:  

A) 1,5 cm   B) 15cm   C) 6 cm    D) 20 cm  

 

5) Wartość wyrażenia x – y dla x = 2 oraz y = 3 wynosi:  

A) 6,5    B) 0,875   C) 0,125    D) 2,5  

 

6) W pierwszym naczyniu jest 26 litrów wody, a w drugim 7 litrów wody. Do każdego naczynia dolano tę samą 

ilość wody i wówczas okazało się, że w drugim naczyniu jest jej  

3 razy mniej niż w pierwszym. Ile litrów wody dolano do każdego naczynia?  

A) 5    B) 7,5    C) 10    D) 2,5  

 

 

7) Wysokości trójkąta prostokątnego mają długość 60cm, 65cm, 156cm. Pole tego trójkąta wynosi:  

A) 1950   B) 4680   C) 5070    D) 3900  

 

8) Cena 1 kg jabłek na targu wynosi 4 zł, a cena 1 kg gruszek wynosi 5 zł. O ile procent jabłka są tańsze od 

gruszek?  



A) 25%   B) 20%   C) 10%    D) 1%  

 

9) W ciągu nocy spadł rzęsisty deszcz: 75 litrów wody na 1 m2 . O ile podniósł się poziom wody w basenie?  

A) 75 cm  

B) 7,5 cm  

C) 0,75 cm  

D) to zależy od powierzchni basenu  

 

10) Do liczby dwucyfrowej dopisujemy tę samą liczbę. Ile razy większa jest powstała  

w ten sposób liczba czterocyfrowa od danej liczby dwucyfrowej?  

A) 11    B) 99    C) 100    D) 101  

 

11) Jacek waży półtora razy więcej niż Wacek, który waży dwa razy więcej niż Placek. Wszyscy troje razem 

ważą 60kg. Ile waży Placek?  

A) 6 kg   B) 10 kg   C) 12 kg    D) 20 kg  

 

12) Która jest godzina, zapytał ktoś Pitagorasa: „ Pozostało jeszcze z doby dwie trzecie tego dnia, co już 

upłynęło” odpowiedział filozof. Która była godzina?  

A) 1400   B) 1424   C) 1442    D) 1448  

 

13) Ile przekątnych ma dowolny siedmiokąt wypukły?  

A) 7    B) 4    C) 28     D) 14  

 

14) Sto pierwsza cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 2,(53) wynosi:  

A) 1    B) 3    C) 5     D) 0  

 

15) Ile jest wszystkich pięciocyfrowych liczb naturalnych, w których suma cyfr równa się dwa?  

A) 1    B) 2    C) 5     D) nie ma żadnej  

 

 

16) Ania waży dwa razy więcej niż Ola, która waży dwa razy więcej niż mała Iza. Wszystkie trzy ważą 84kg. 

Ile waży Ania?  

a) 48 kg   b) 36 kg   c) 24 kg    d) 12 kg  

 

17) Dzieląc liczbę 90 na takie dwie części, aby jedna część stanowiła 80% tej drugiej części otrzymamy:  

a) 80 i 10   b) 70 i 20   c) 78 i 12    d) 50 i 40  

 

18) Sto pierwsza cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby 
3

2
  wynosi:  

a) 6    b) 5    c) 3     d) 1  

 

19) Odległość między pewnymi miastami wynosi 160km. Na mapie ta odległość równa się 20cm. Skala tej 

mapy wynosi:  

a) 1:8    b) 1:8000   c) 1: 800000    d) 1: 80000  

 

20) Podstawą graniastosłupa, w którym jest dwa razy więcej krawędzi niż ścian jest:  

a) trójkąt   b) czworokąt   c) pięciokąt    d) sześciokąt  

 

 

 

 

21) Kopa to 60 sztuk, a mendel to 15 sztuk. Kopa jest większa od mendla o:  

a) 4%    b) 400%   c) 300%    d) 40%  

 

22) Zegar wskazuje 1235 . Jaką godzinę wskaże za 8 i 2/3 godziny?  

a) 2015   b) 2035   c) 2115    d) 2145  

 



23) Wśród 50 osób jest 19 kobiet. Ile procent stanowią mężczyźni?  

a) 19%   b) 38%   c) 31%    d) 62%  

 

24)Jakim procentem liczby 375 jest suma cyfr tej liczby? 

 

A) 0,04%                  B) 4%                C) 2500%                   D) 25%        

 

25) Do liczby dwucyfrowej dopisujemy tę samą liczbę. Ile razy większa jest od danej liczby dwucyfrowej 

powstała w ten sposób liczba czterocyfrowa? 

A) 10                        B) 11                     C) 99                         D) 101                    

 

26) Na kursie narciarskim było 21 uczestników. Średnia ich wieku wynosiła 19 lat. 

Gdy doliczymy wiek kierownika kursu i instruktora, to średnia wieku wzrośnie o 2 lata. Instruktor jest o 8 lat 

młodszy od kierownika. Ile lat ma kierownik kursu? 

A) 27                        B) 29                      C) 46                        D) 50              

 

27)Jaka jest suma cyfr liczby 1095 – 95? 

 

A) 6                        B) 633                      C) 842                        D) 7              

 

 

28) W pewnej grupie 40% osób ma wadę wzroku. Spośród nich 70% nosi okulary, zaś 30% szkoła kontaktowe. 

Liczba „okularników” wynosi 21. które z następujących stwierdzeń jest prawdziwe: 

 

A) 45 osób ma wadę wzroku   B) Grupa liczy 100 osób. 

 

C) 10 osób używa szkieł kontaktowych       D) Żadne z powyższych zdań nie jest prawdziwe. 

 

29)Stosunek miar kątów trójkąta jest równy 1 : 5 : 6. Zatem jest to trójkąt: 

 

A) prostokątny                B) równoboczny           C) rozwartokątny          D) równoramienny              

 

  


