Poznań, dnia 22.04.2016

XII 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
Liczba jest sześciocyfrowa. Cyfra jedności dzieli się przez 8 zresztą 1. Cyfra dziesiątego jest od niej
trzy razy mniejsza, a cyfra setek – o 5 mniejsza od cyfry jedności. Suma cyfry setek tysięcy i cyfry
setek wynosi 13, a suma cyfry tysięcy i cyfry setek tysięcy jest równa sumie dziesiątek i jedności.
Ile wynosi cyfra dziesiątek tysięcy, jeżeli jest cztery razy mniejsza od sumy pozostałych cyfr?
Zapisz cyframi opisaną liczbę.

Zadanie 2
Krzysiowi znudziło się tradycyjne dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, więc na lekcji
wymyślił nowe działanie, które zapisywał „*”. Ustalił, że żeby je wykonać trzeba wykonać
następującą formułkę:

a
a∗b= 2+b2 . Ile wynosi (2∗4)∗1 ?

a⋅ b

2

Zadanie 3
Trójkąt ABE jest trójkątem równoramiennym, a trójkąt CDE –
trójkątem równoramiennym prostokątnym.
Kąt EBC jest o 18o większy od kąta BEC. Oblicz miary kątów
trójkąta ADE.

Zadanie 4
Jurek kupił 55 dag winogron po 17,40 zł za kilogram i 0,25 kg orzechów ziemnych, które
kosztowały 2,30 zł za 100 g. Z banknotu dwudziestozłotowego otrzymał resztę. Czy za tę resztę
może jeszcze kupić trzy batony po 1,44 zł za sztukę? Zapisz obliczenia.
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Zadanie 5
Na przyjęciu urodzinowym były dwa torty – orzechowy i czekoladowy. Dziewczęta zjadły
tortu orzechowego i

tortu czekoladowego, natomiast chłopcy zjedli 25% tortu orzechowego i

0,4 tortu czekoladowego. Oblicz, jaka część tortu czekoladowego i tortu orzechowego została po
przyjęciu.
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BRUDNOPIS
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