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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z matematyki dla uczniów szkół podstawowych 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap rejonowy  – 3.12.2016  

 

Kod ucznia: _______                                             Wynik:_______/40kt. 

 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. 

Nie wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy 

arkusz testowy składa się z 8 stron i zawiera 5 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki 

lub błędy w druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.  

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź skreśl i ponownie udziel 

poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały zaznaczone lub 

wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na 7 i 8 stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega ocenie. 

9.  Pracuj samodzielnie. 

10.  Nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz kalkulatorów na konkurs. 

11.  Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi  90 minut. 

12. Na ostatniej kartce znajdują się wszystkie zadania  z którymi zmierzyłeś się na konkursie.      

 Oderwij ją i zabierz ze sobą do domu. 
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Zadanie 1. (0 – 8) 

      Kajtek trenuje grę w rugby. Cały mecz rugby trwa 80 minut i składa się z dwóch 

równych części. W ostatnim meczu trener pozwolił Kajtkowi wejść na boisko         

w momencie rozpoczęcia drugiej połowy. Kajtek  grał do momentu, gdy do końca 

meczu pozostała trzecia część czasu, który spędził na boisku grając. Ile minut 

spędził na boisku? Jaką część całego meczu grał Kajtek?  

Rozwiązanie: 
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 Zadanie 2. (0 – 8) 

   Na osiedlu Słonecznym jest plac w kształcie prostokąta, którego wierzchołki na 

rysunku oznaczono literami ABCD. Postanowiono wybudować na nim plac zabaw 

dla dzieci zgodnie z poniższym projektem, na którym jest on zacieniowanym 

wielokątem.  Przyjmijmy, że bok jednej kratki odpowiada odcinkowi długości 

jednego metra w terenie. Jaką powierzchnię zajmuje plac zabaw? Odpowiedź wyraź 

w metrach kwadratowych i w arach. Jaki procent całego, widocznego na rysunku 

prostokątnego placu stanowi część przeznaczona na plac zabaw? 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

   

 Rozwiązanie: 
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Zadanie 3. (0 – 8) 

    W pewnym gospodarstwie w stadzie są tylko owce, krowy i kozy. Wiadomo, że 

połowę stada stanowią kozy, jedna trzecia to krowy, a jedna szósta to owce. Każda 

owca, w ciągu tygodnia,  produkuje średnio 1 litr mleka, każda krowa 70 litrów, a 

każda koza 40 litrów mleka. Łącznie w gospodarstwie całe to stado tygodniowo 

produkuje 1044 litry mleka. Ile jest zwierząt każdego gatunku w tym 

gospodarstwie? 

Miejsce na obliczenia: 
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Zadanie 4. (0 – 8) 

   Elfy Pik i Mik pomagają świętemu Mikołajowi i pakują prezenty. Dwie równe 

paczki mają wymiary: x = 5cm, y = 0,35m i z = 3dm. Każdy z elfów obwiązał 

paczkę wstążeczką w inny, pokazany na rysunku sposób. Ile wstążki zużył Mik,      

a ile Pik  na zapakowanie swojego prezentu? Przyjmijmy, że na kokardkę należy 

doliczyć 20% wstążki potrzebnej do obwiązania paczki. 

 

 

 

 

Paczka spakowana przez Mika  Paczka spakowana przez Pika 

Miejsce na obliczenia: 
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Zadanie 5. (0 – 8) 

      Średnia pensja w zakładzie zatrudniającym 56 osób wynosiła 2200zł.                              

Po zatrudnieniu jeszcze jednego pracownika średnia pensja każdego z pracowników 

wzrosła o 2%. Jaka jest pensja nowego pracownika? 

Rozwiązanie: 
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brudnopis: 
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brudnopis: 
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Zadanie 1. (0 – 8) 

      Kajtek trenuje grę w rugby. Cały mecz rugby trwa 80 minut i składa się z dwóch równych 

części. W ostatnim meczu trener pozwolił Kajtkowi wejść na boisko w momencie rozpoczęcia 

drugiej połowy. Kajtek  grał do momentu, gdy do końca meczu pozostała trzecia część czasu, 

który spędził na boisku grając. Ile minut spędził na boisku? Jaką część całego meczu grał Kajtek?  

Zadanie 2. (0 – 8) 

   Na osiedlu Słonecznym jest plac w kształcie prostokąta, którego wierzchołki na rysunku 

oznaczono literami ABCD. Postanowiono wybudować na nim plac zabaw dla dzieci zgodnie z 

poniższym projektem, na którym jest on zacieniowanym wielokątem.  Przyjmijmy, że bok jednej 

kratki odpowiada odcinkowi długości jednego metra w terenie. Jaką powierzchnię zajmuje plac 

zabaw? Odpowiedź wyraź w metrach kwadratowych i w arach. Jaki procent całego, widocznego 

na rysunku prostokątnego placu stanowi część przeznaczona na plac zabaw? 

 

            

Zadanie 3. (0 – 8) 

    W pewnym gospodarstwie w stadzie są tylko owce, krowy i kozy. Wiadomo, że połowę stada 

stanowią kozy, jedna trzecia to krowy, a jedna szósta to owce. Każda owca, w ciągu tygodnia,  

produkuje średnio 1 litr mleka, każda krowa 70 litrów, a każda koza 40 litrów mleka. Łącznie w 

gospodarstwie całe to stado tygodniowo produkuje 1044 litry mleka. Ile jest zwierząt każdego 

gatunku w tym gospodarstwie? 

Zadanie 4. (0 – 8) 

   Elfy Pik i Mik pomagają świętemu Mikołajowi i pakują prezenty. Dwie równe paczki mają 

wymiary: x = 5cm, y = 0,35m i z = 3dm. Każdy z elfów obwiązał paczkę wstążeczką w inny, 

pokazany na rysunku sposób. Ile wstążki zużył Mik, a ile Pik  na zapakowanie swojego prezentu? 

Przyjmijmy, że na kokardkę należy doliczyć 20% wstążki potrzebnej do obwiązania paczki. 

 

 
 

Zadanie 5. (0 – 8) 

      Średnia pensja w zakładzie zatrudniającym 56 osób wynosiła 2200zł. Po zatrudnieniu jeszcze 

jednego pracownika średnia pensja każdego z pracowników wzrosła o 2%. Jaka jest pensja 

nowego pracownika? 

 


