
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY IV 

KWIECIEŃ 2016 

 

ZADANIE 1. 

Suma licznika i mianownika pewnego ułamka wynosi 12. Licznik jest 

o 2 mniejszy od mianownika. Jaki to ułamek? 

ZADANIE 2. 

a) 1 tydzień – jaka to część stycznia? 

b) 7 minut – jaka to część doby? 

ZADANIE 3. 

Rzucamy monetą. Gdy wyrzucimy orła (O), to przesuwamy pionek o 
1

3
, 

a gdy wyrzucimy reszkę (R) – przesuwamy o 
2

3
.  

 
 

 
 

a) W kolejnych rzutach monetą otrzymano:O, R, R, O, R, O, O, R. 

W którym punkcie na osi znalazł się pionek? 

b) Czy po ośmiu rzutach monetą pionek mógłby się znaleźć w punkcie 6? 

ZADANIE 4. 

Znaki ∆ i ∎ zastępują dwie różne cyfry. Jakie o cyfry? Podaj dwa rozwiązania. 

4

7
=

∆∎

∎∆
 

ZADANIE 5. 

Pewien chochlik ułamkowy, gdy spotka liczbę mieszaną, zamienia ją 

na ułamek, a następnie zmniejsza licznik tego ułamka o 3, 

a mianownik zwiększa 3 razy. 

a) Chochlik spotkał liczbę 4
7

9
. W jaki ułamek ją zmienił? 

b) Chochlik spotkał pewną liczbę i zmienił ją na ułamek 
2

9
. Jaka to była 

liczba? 

 



MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY V – VI 

KWIECIEŃ 2016 

 

ZADANIE 1.  

Z okazji Dnia Wiosny klasa VI d poszła na obóz wędrowny. 

W pierwszym dniu uczniowie przeszli 9 𝑘𝑚, co stanowiło 
1

3
 całej 

trasy, ile kilometrów ma cała trasa wycieczki? 

ZADANIE 2.  

W szkole z okazji Dnia Patrona urządzono poczęstunek. 

Do kubków o pojemności 0,28 litra rozlano 10,64 litra soku. 

Ile było dzieci? 

ZADANIE 3. 

Jeżeli z lewej kieszeni przełożę do prawej 4,50 𝑧ł, to w prawej 

kieszeni będę miał tyle, ile miałem początkowo w lewej kieszeni. 

Ile pieniędzy mam teraz w lewej kieszeni, jeżeli łącznie mam 

20,50𝑧ł? 

ZADANIE 4. 

Znajdź liczbę dwucyfrową, w której różnica cyfry dzieciątek i cyfry 

jedności wynosi 6, a cyfra jedności stanowi 
1

4
 cyfry dziesiątek.  

ZADANIE 5. 

Pitagoras, matematyk grecki, który żył w VI w p.n.e. zapytany 

o liczbę swoich uczniów, odpowiedział: „Połowa moich uczniów 

uczy się matematyki, czwarta część przyrody, siódma część 

milczenia, resztę stanowią trzy kobiety”. Ilu uczniów miał 

Pitagoras?  

 

 


