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Zadania otwarte – szkoła podstawowa 

Rozwiązanie każdego zadania 1., 2. i 3.  przedstaw na osobnej kartce (rysunki pomocnicze, 

wszystkie obliczenia, odpowiedzi).  

 

Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 40 minut. 

Powodzenia! 

 

1. (3pkt) Słynny kolekcjoner dzieł sztuki z powodu kryzysu ekonomicznego zmuszony był do 

sprzedaży jednej trzeciej swojej kolekcji. Zaraz po tym podarował swojemu przyjacielowi  

3 piękne obrazy. Nieco później sprzedał jedną trzecią swojej pozostałej kolekcji, a następnie 

przekazał na aukcję charytatywną cztery piękne dzieła. Kiedy ponownie sprzedał jedną 

trzecią swoich dzieł sztuki, a trzy obrazy zostały skradzione, w jego kolekcji pozostało tylko  

9 okazów. Ile dzieł sztuki liczyła kolekcja na początku? 

 

 

 

2. (3pkt) W lutym Paweł wybrał się na Wyspy Kokosowe (terytorium zależne Australii na 

Oceanie Indyjskim) swoim prywatnym odrzutowcem. Wystartował ze swojej posesji 

w Europie o 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), a wylądował na wyspach następnego 

dnia o 5:30 czasu lokalnego (CCT). Wracając do domu wystartował o 8:30 czasu lokalnego 

(CCT), a wylądował o 17:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), tego samego dnia. 

Zakładając, że oba loty trwały tak samo długo, która godzina była na Wyspach Kokosowych, 

gdy Paweł lądował w domu? 

 
 
 
3. (3pkt) Do pustego, prostopadłościennego akwarium o kwadratowym dnie i wymiarach  

40 cm x 40 cm x 20 cm włożono trzy ozdobne sześciany o krawędziach długości 5 cm, 10 cm  

 i 15 cm. Ile co najmniej litrów wody trzeba nalać do akwarium, aby wszystkie kostki znalazły 

się pod wodą? 

 

 

  



IX Powiatowy Konkurs Matematyczny   13 marca 2019 

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie 

 

 

Zadania zamknięte – szkoła podstawowa 

W zadaniach od 4 do 8 wskaż jedną poprawną odpowiedź. Zapisz ją na karcie odpowiedzi. 

Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 20 minut. 

Powodzenia! 

 

4. Ania napełniła wodą całe akwarium o wymiarach 2 x 3 x 4 dm. Następnie całą wodę z 

niego przelała  do trzech jednakowych sześciennych pojemników. Jaka jest długość krawędzi 

sześciennego pojemnika? 

A. 1 dm  B. 2 dm  C. 4 dm  D. 8 dm E. inna 

 
5. Kwadrat o obwodzie 20 cm wpisano w kwadrat o obwodzie 28 cm.  
Jakie jest pole zacienionego trójkąta? 
A. 6 cm2  B. 8 cm2  C. 10 cm2   
D. 16 cm2  E. 24 cm2 

 
7. Iloczyn dwóch liczb całkowitych dodatnich wynosi 2000, przy czym żadna z tych liczb nie 
jest podzielna przez 10. Suma tych liczb jest równa 
A. 133   B. 141   C. 157   D. 258  E. 1002 

 
7. Środek O okręgu o promieniu 12 jest jednym z wierzchołków trójkąta ABO o obwodzie 50, 
którego pozostałe wierzchołki A i B leżą na tym okręgu. Pole trójkąta ABO jest równe 
A. 50   B. 60   C. 65   D. 78  E. 84,5  

 
8. Winna jest tylko jedna i tylko winna kłamie. Z ust dziewczyn padły następujące słowa. 
Ania: Basia jest niewinna 
Basia: Czesia jest winna 
Czesia: Daria jest winna 
Daria: Ania jest niewinna. 
Kto jest winny? 
A. Ania   B. Basia  C. Czesia  D. Daria E. nie da się 

tego określić 

 

 


