
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY IV 

STYCZEŃ 2016 

 

ZADANIE 1. 

     𝐽 𝐴 Ś
+  𝐴 𝐿 𝐴

𝑃  𝐴    𝑅    𝐴

 

Rozszyfruj  to dodawanie (litery A, J, L, P, R, Ś zastępują sześć różnych cyfr). 

Zadanie ma aż dwanaście rozwiązań, znajdź dwa z nich. 

ZADANIE 2. 

O ile większa jest najmniejsza liczba pięciocyfrowa od największej liczby 

trzycyfrowej? 

ZADANIE 3. 

Gdy podążałem do miasta spotkałem człowieka z siedmiorgiem dzieci. Każde 

dziecko miało siedem toreb, a w każdej torbie było siedem kotów. Ile kotów 

miały te dzieci?  

ZADANIE 4. 

Słynni zawodnicy sumo, Konishiki i Akebono, ważą razem 440kg. Konishiki jest 

o 32 kg cięższy. Ile waży każdy z nich? 

ZADANIE 5. 

Na widowni Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku jest 869 miejsc 

siedzących. W sektorze A jest 325 miejsc, w sektorze B i w sektorze C jest po 

187 miejsc, w sektorze D są 94 miejsca, a na balkonie – 43. Ile miejsc jest 

w loży? 

 

 

 

 

 

 



MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA KLASY V – VI 

STYCZEŃ 2016 

 

ZADANIE 1.  

Zosia poświęca jedną godzinę czasu na odrabianie zadań domowych. Jedną 

trzecią tego czasu poświęca na matematykę, a dwie piąte reszty czasu – 

na przyrodę. Ile minut poświęca na odrabianie prac domowych z innych 

przedmiotów? 

ZADANIE 2.  

Do klubu sportowego uczęszczają 24 osoby. Chłopcy stanowią 3/8  wszystkich 

uczestników, 1/5 liczby dziewcząt uczęszczających do klubu trenuje 

gimnastykę, a pozostała liczba dziewcząt – tenis stołowy. Ile dziewcząt trenuje 

tenis stołowy? 

ZADANIE 3. 

W trzech koszach było razem 1200 jabłek. Jeżeli z I koszyka przełożymy 

do II koszyka 80 jabłek a następnie z II do III przełożymy 240 jabłek, to liczba 

jabłek we wszystkich koszykach będzie jednakowa. Ile było jabłek w każdym 

koszyku? 

ZADANIE 4. 

Pięciu chłopców startuje w zawodach, w tenisie stołowym. Ile setów rozegrają 

między sobą chłopcy, jeżeli każdy zawodnik rozgrywa z każdym 3 sety? 

ZADANIE 5. 

W klasie piątej 17 uczniów uczy się angielskiego, 14 niemieckiego, a 5 uczy się 
angielskiego i niemieckiego. Ilu uczniów jest w tej klasie, jeżeli każdy uczeń 
tej klasy uczy się przynajmniej jednego języka? 

 

 

 

 

 

 


