
LIGA ZADANIOWA- SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

Zad. 1 Kasia kupiła 2 jogurty, 3 batoniki i 1 soczek i zapłaciła 17 złotych, 

a Bartek za takie same 3 jogurty, 2 batoniki i 4 soczki zapłacił o 11 złotych 

więcej. Ile reszty z 50 złotych otrzyma Julka jeśli kupi takie same 3 

jogurty, 3 batoniki i 3 soczki?  

 

Zad. 2 W prostokącie ABCD przekątna AC ma długość 5 dm. Przekątna ta podzieliła 

prostokąt na dwa trójkąty, których suma obwodów wynosi 24 dm. Jaki obwód będzie miał ten 

prostokąt narysowany w skali 1 : 100?  

 

Zad. 3 W dorocznym turnieju golfa, rozgrywanym systemem „przegrywający odpada”, odbyło 

się w sumie 87 spotkań. Jeden z graczy musiał się wycofać w drugiej rundzie ze względu na 

wyjazd w interesach, inny gracz musiał oddać mecz walkowerem w ćwierćfinale z powodu 

choroby. 

Ilu graczy wzięło udział w turnieju? 

Zad. 4 Ile minut brakuje do 12:00, jeżeli pięćdziesiąt minut temu było cztery razy tyle minut po 

9:00? 

Zad. 5 Każdy uczestnik pewnego teleturnieju dostaje 10 punktów na starcie i musi 

odpowiedzieć na 10 pytań. Za dobrą odpowiedź dostaje 1 punkt, a za złą odpowiedź lub jej brak 

traci 1 punkt. Pani Kowalska ukończyła teleturniej z 14 punktami. Ilu dobrych odpowiedzi 

udzieliła? 
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LIGA ZADANIOWA- GIMNAZJUM 

Kategoria- NIEPOKONANY WŁADCA CYFR 

 

 

Zad. 1 Adrianna dodała długości trzech boków prostokąta i otrzymała 44 

cm. Ewelina również dodała długości trzech boków tego prostokąta i otrzymała 40 cm. Jaki 

jest obwód tego prostokąta? 

Zad. 2 Kapitan Wróbel i jego piracka załoga wykopali kufer ze złotymi monetami. Podzielili 

się monetami w ten sposób, że każdy dostał tę samą ich liczbę. Gdyby było o czterech piratów 

mniej, to każdy z nich dostałby o 10 monet więcej. Gdyby zaś było o 50 monet mniej, to 

każdy pirat dostałby o 5 monet mniej. Ile monet wykopali piraci? 

Zad. 3 Kacper ma kilka kwadratowych kartek papieru o polu 4. Rozcina je na kwadraty i 

trójkąty prostokątne w sposób pokazany na rysunku 1. Z niektórych części ułożył figurę 

przypominającą ptaka, przedstawioną na rysunku 2. Jakie jest pole tej figury? 

 

Zad. 4 W trójkącie ABC kąt A ma miarę 45º. Na bokach AB, BC, CA obrano odpowiednio 

punkty P, Q, R w taki sposób, że |BQ|=|PQ| i |CQ|=|QR|. Jaka jest miara kąta PQR? 

 

Zad.5 Odgadnąć trzy liczby, których suma wynosi 42, a różnica między drugą i pierwszą 6, 

podczas gdy ich suma stanowi 4/3 wartości trzeciej liczby.  
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