
IV Zespołowy Konkurs Matematyczny 

Kategoria – gimnazjum 

Zadanie 1. 

Wszyscy w Kwadratolandii znają wierszyk: 

Kwadrat, trójkąt, potem koło,  

niechaj wiedza krąży wkoło.  

Suma figur wymienionych  

symbolicznie zamienionych  

z nieparzystych różnych cyfr.  

Potem czas pierwiastkowania,  

aby przejść do rozwiązania,  

które całkowite jest! 

 

Wstawiając za figury odpowiednie cyfry, można powiedzieć, że: 

A. Są 3 rozwiązania 

B. Jest jedno rozwiązanie 

C. Jest 6 rozwiązań 

D. Jest nieskończenie wiele rozwiązań 

 

Zadanie 2.  

Skrzat Mroczuś podzielił swoją trójkątną działkę trzema liniami na 5 trójkątów (patrz rys.). Wewnątrz 

wstawił liczbę (pomijając jednostki kwadratowe), która jest powierzchnią trójkąta. W ostatnim, 

piątym trójkącie wstawił x. Wartość x wynosi: 

A. 14 

B. 7 

C. 3,5 

D. 21 

 

Zadanie 3. 

Wiedząc, że 
3𝑥+8𝑦

𝑥
= 6, wartość wyrażenia 

6𝑥−9𝑦

3𝑦
 dla x ≠ 0 i y ≠ 0 jest: 

A. Większa o √5 

B. Mniejsza o 2,33 

C. Równa 
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D. Dodatnia 

 

 



Zadanie 4. 

Wszystkie symbole * zastąp jednocyfrowymi liczbami pierwszymi w ten sposób, aby otrzymać 

poprawne działanie. 

   * * * 
  x  * * 
  * * * * 

+ * * * *  
 * * * * * 

Zadanie 5. 

Znajdź wszystkie pary liczb całkowitych (x,y) spełniających równanie: 

xy2 - y3 = 12 

Zadanie 6. 

Oblicz sumę miar kątów występujących w wierzchołkach „gwiazd”. 

  

Zadanie 7. 

Wyznacz liczbę 4-cyfrową symetryczną, której suma cyfr jest równa liczbie, powstałej z dwóch 

pierwszych cyfr. 

 

 

 

Zadanie 8. 

Każdy z członków rodziny wypija filiżankę kawy z mlekiem. Kasia wypiła jedną czwartą całego mleka i 

jedną szóstą całej kawy. 

Ile osób liczy ta rodzina? 

Zadanie 9. 

Po otwarciu zaworu z basenu wycieka woda. Po godzinie (od otwarcia zaworu) w basenie pozostało 

400 m3 wody, po następnych 3 godzinach – 250 m3. 

Ile metrów sześciennych wody było w basenie na początku? 

Zadanie 10. 

Ojciec ma tyle lat, ile lat mają łącznie jego syn i córka. Syn jest dwa razy starszy od córki oraz 20 lat 

młodszy od ojca. 

Ile mają lat? 


