
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY IV 

GRUDZIEŃ 2015 

 

ZADANIE 1. 

Do worka wrzucono polskie monety, każdego nominału po 1000 sztuk. Jaka kwota jest 

w worku? 

ZADANIE 2. 

Każdemu uczniowi pewnej szkoły liczącej 657 uczniów zadano dwa pytania: 

1) Czy lubisz język polski? 

2) Czy lubisz matematykę? 

Na pierwsze pytanie „tak” odpowiedziało 289 uczniów, a na drugie 278. Odpowiedzi „tak” 

na oba pytania udzieliło 129 uczniów. 

Oblicz, ilu uczniów tej szkoły: 

a) lubi matematykę, a nie lubi języka polskiego, 

b) nie lubi ani matematyki, ani języka polskiego. 

ZADANIE 3. 

Liczby w kołach zostały zapisane zgodnie z pewnymi regułami. Wpisz w wolne miejsca 

odpowiednie liczby używając cyfr rzymskich. 

 

 

 

 

 

ZADANIE 4. 

Dziadek Ernest, hodowca owiec, postanowił zmniejszyć swoje stado. W poniedziałek 

sprzedał połowę wszystkich owiec, w środę połowę stada, które mu pozostało, w piątek 

3 owce zagubiły się. W gospodarstwie pozostały 124 owce. Ile owiec miał dziadek Ernest, 

zanim zaczął je sprzedawać? 

ZADANIE 5. 

Litery a, b, c, d oznaczają proste. Wiadomo, że  

𝑎 ⊥ 𝑏, 𝑏 ⊥ 𝑐, 𝑐 ∥ 𝑑. 

Jakie jest wzajemne położenie prostych a i d? 
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MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY V – VI 

GRUDZIEŃ 2015 

 

ZADANIE 1.  

W sobotę Kamil miał 3 godz. 40 min. czasu wolnego. 
1

4
 tego czasu przeznaczył 

na oglądanie telewizji, 
1

3
 na jazdę na rowerze, 

1

6
 na zabawę z młodszą siostrą, 

a resztę na gry komputerowe. 

a) Jaką część czasu wolnego Kamil przeznaczył na gry komputerowe? 

b) Ile to minut? 

ZADANIE 2.  

Janek miał pełną szklankę wody. Wypił 
1

6
 jej zawartości i dolał soku. Następnie 

wypił 
1

3
 szklanki wody z sokiem i dolał soku. Potem wypił 

1

2
 szklanki wody 

z sokiem i znów dolał soku. Na końcu wypił całą szklankę wody z sokiem. 

Czego Janek wypił więcej – wody czy soku, jeżeli za każdym razem dolewał 

tyle soku, aby szklanka była pełna. 

ZADANIE 3. 

Kasia i Ewa mają razem 40 cukierków. Gdyby Kasia miała o 6 cukierków 

więcej, a Ewa o 6 cukierków mniej, to miałyby po tyle samo cukierków. 

Ile cukierków ma Kasia, a ile Ewa? 

ZADANIE 4. 

Łasuch przyniósł ogromną pizzę. Na obiad zaprosił dwie smerfetki i kilku 

smerfów. Każdy z gości zjadł 
1

12
 pizzy. Ilu smerfów zaprosił Łasuch na obiad, 

jeżeli sam również spożył 
1

12
 pizzy i cała pizza została zjedzona? 

ZADANIE 5. 

Jaka to liczba, jeżeli 
1

20
 tej liczby wynosi tyle, co 

1

5
 liczby 16,2? 

 

 


