Poznań, dnia 24.04.2015

XI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DZIELNICY GRUNWALD

SP NR

imię i nazwisko ucznia (drukowane litery)

FINAŁ
CZAS PRACY: 60 minut
INSTRUKCJA:
1. Za każde zadanie można uzyskać 5 punktów, razem maksymalnie 25 punktów.
2. Nie używaj korektora.
3. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach,
pamiętaj o odpowiedzi. Pomyłki przekreślaj.
4. Nie wolno używać kalkulatora.
5. Brudnopis nie będzie oceniany.
Życzymy powodzenia!
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Zadanie 1
Wyznacz miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC, jeżeli wiadomo, że miara kąta przy
wierzchołku A jest dwa razy większa od miary kąta przy wierzchołku C, a miara kąta przy
wierzchołku B jest o 64o większa od miary kąta przy wierzchołku C. Wykonaj pomocniczy rysunek.

Zadanie 2
Oblicz wartość wyrażenia:
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Zadanie 3
W prostokątnym blacie stolika o wymiarach 12 dm × 15 dm wycięto
prostokątny otwór na szkło, w sposób pokazany na rysunku. Wykrojony
fragment ma pole trzy razy mniejsze niż pole pozostałej części stolika.
Długość boku wyciętego otworu jest trzy razy mniejsza niż długość boku
stolika. Jakie wymiary może mieć wycięty z blatu otwór? Rozważ
wszystkie możliwe przypadki.

Zadanie 4
Przy pomocy czterech szóstek i znaków

 , − , ⋅ ,

13, 36 i 42.
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: i   zapisz każdą z liczb 5, 12,

Zadanie 5
24 kwietnia spotkali się u babci jej wnukowie: Wojtek, Michał i Bartek. Babcia poprosiła
ich o pomoc w obowiązkach domowych.
– Nie musicie przychodzić codziennie, wystarczy co kilka dni – rzekła babcia.
– Ja – powiedział Bartek – mogę przychodzić co trzy dni.
– Ja będę przychodził co pięć dni – oznajmił Michał.
Wojtek zadeklarował, że będzie odwiedzał babcię co cztery dni.
W dniu, w którym pojawili się u niej po raz drugi wszyscy razem, babcia przygotowała dla
nich niespodziankę. Kiedy to było? Podaj dzień i miesiąc.
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BRUDNOPIS

5

