
28. W pokoju znajduje sit,: 9 osob. Srednia ich wieku wynosi 25 lat. W innym pokoju
znajduje si~ I I osob za sredniq wieku 45 lat. Jaka b~dzie srednia wieku, kiedy
wszystkie osoby znajd'l si~ razem')

KONKURS
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

29. Sumq siedmiu kolejnyeh liczb nieparzystych jest 119. Najrnniejsza z tych liczb jest
rowna: Imi~ i nazwisko: Numer miejsca: .

Szkola: Klasa: .

Ilosc punkt6w: .

B. Johnem Kennedym

C. Ludwikiem XIV

6. Wzclluz sciezki rosnie 10 clrzew w oclst~pach co 4 metry. Jaka jest oclleglosc pomit,:clzy
picrwszym i ostatnim clrzewem'7

8. Odcinek cllugosci 4 podzielono czt.:rema punktami \\'e\\·I1~trznyl11i na odcinki rownej
dlugosci. Jakq dlugosc ma bzdy z tych odcinko\\'?



Odejmujqc 29 od najwic;kszej liczby dwucyfrowej i dzielqc otrzymanq r6znicl( przez
najmniejszq liczbC; dwucyfrowq uzyskamy:

19. Zosia uzyskala sredniq z czterech sprawdziano\\' rownq 12,5, lie punktow musi ona
uzyskac na kolejnym sprawdzianie, aby srednia z pil(ciu sprawdzianow wynosila 13"

10. He jest liczb calkowitych, ktorych kwadrat wystl(puje wsrod liczb od -100 do 100
wl'lcznie?

L' b 1+ I J'est ro'wna:lez a 1
2+ _ .. ,- ...

3 + _.!.-
4 + ~

5

13. W prostok'lcie zarowno dlugosc jak szerokosc zwil(kszona 0 10%, 0 ile procent
wzroslo pole tego prostokqta? 22. Jestel11 liezbq. Liezba l110ich setek jcst podwojeniel11 cyfry moich jednosci, ktora jest

potrojeniem cyfry moich dziesi'ltck. Cyfra moich dziesiqtek wynosi 3, Kim jestem?

Liczbl( dodatniq x pomnotono przez ~. a otrzyrnany iloczyn podzielono przez 3. Po

podniesieniu tego ilorazu do kwadratu i dodaniu 1 otrzyrnano 50, Liczba x jest rowna:

A. K \\'adrat jest rombem

B. Prostok;ll jest kwadratelll

C. Rownoleglobok jest prostokqlcm
16. Basen ma ksztalt prostokqta 0 wymiarach 40m x 60rn, Na planie basen ten ma ksztalt

prostokqta 0 obwodzie 100 em. W jakiej skali sporzqdzono ten plan?

17. Cenl( pewnego towaru najpierw obnitono 0 20% a nastc;pnie podwyzszono 0 20%.
Wobee tego:

26. Oto eZlery liczby 0.3456: 0,6: 0.78: 0.2345, lie \\ynosi suma najl1lniejs7cj i
najwil(kszej z nich?

A. Cena sil( nie zmienila

B. Cena sii( pod\vyzszyla

C. Cena sii( obnizyla


