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FINAŁ 
    KATEGORIA GM  

        14.03.2012r. godz. 10.00 

 

INSTRUKCJA 
1. Za każde z 5 zadań możesz otrzymać od 0 do 10 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od 

poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a także czytelności i estetyki. 

2. Możesz używać kalkulatora, niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego. 

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Nie śpiesz się. 

4. Na rozwiązanie zadań masz 120 minut. 

Powodzenia 

 

 

Zadanie 1.  

Pociąg długości 600 metrów jechał z prędkością 48 
h

km
 i miał przed sobą tunel. Od momentu 

wejścia czoła parowozu do tunelu do chwili, w której ostatni wagon opuścił tunel upłynęło 2,5 

minuty. Ile czasu maszynista jechał przez tunel? Jaka była długość tunelu? 

 

Zadanie 2.  

W prawej i lewej kieszeni mam łącznie 35 monet. Jeżeli przełożę z prawej kieszeni do lewej 

tyle monet ile jest w lewej, to w prawej kieszeni pozostaną o trzy monety więcej niż w lewej. 

Ile monet miałem na początku w każdej kieszeni? 

 

Zadanie 3.  

Pierwsza maszynistka może przepisać rękopis w ciągu 10 dni, a druga w ciągu 15 dni. Ile dni 

będą przepisywać ten rękopis obie maszynistki pracując jednocześnie? 

 

Zadanie 4.  

Ślimak wspina się na drzewo wysokie na 10m, W ciągu dnia podnosi się o 4m, a w ciągu nocy 

obsuwa się o 3m. po ilu dniach ślimak dostanie się na wierzchołek drzewa? 

 

Zadanie 5.  

Małgosia ma teraz trzy razy tyle lat, ile Jaś miał wtedy, gdy Małgosia miała tyle, ile Jaś ma 

teraz. Kiedy Jaś będzie miał tyle lat, ile ma ich teraz Małgosia, wówczas razem będą mieli 28 

lat. Ile lat ma obecnie każdy z nich? 
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INSTRUKCJA 
1. Za każde z 5 zadań możesz otrzymać od 0 do 10 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od 

poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a także czytelności i estetyki. 

2. Możesz używać kalkulatora, niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego. 

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Nie śpiesz się. 

4. Na rozwiązanie zadań masz 120 minut. 

Powodzenia 

 

Zadanie 1.  

Zbyszek jest starszy od Mirka. Jeśli przestawimy obie cyfry liczby całkowitej wyrażającej wiek 

Zbyszka, to otrzymamy wiek Mirka. Ponadto różnica kwadratów liczb wyrażających wiek 

każdego z nich jest kwadratem liczby całkowitej. Ile lat ma Zbyszek, a ile Mirek? 

 

Zadanie 2.  

Zespól kosiarzy miał skosić dwie łąki, z których pierwsza jest dwa razy większa od drugiej. 

Przez połowę dnia cały zespół kosił większą łąkę. Następnie kosiarze rozdzielili się na dwie 

równoliczne grupy. Pierwsza grupa pozostała na większej łące i skosiła ją do końca dnia. Druga 

kosiła mniejszą łąkę, na której wieczorem został jeszcze kawałek. Resztę skosił jeden kosiarz w 

ciągu całego następnego dnia. Ilu kosiarzy było w zespole? 

 

Zadanie 3.  

Motorówka wyruszyła w górę rzeki o godzinie 007 . W tym samym momencie wyrzucono z 

motorówki do rzeki piłkę. O godzinie 307  motorówka zawróciła i popłynęła w dół rzeki z tą 

samą prędkością, co w górę rzeki. O której godzinie motorówka dogoni piłkę? 

 

Zadanie 4.  

Jeżeli do pewnej liczby dwucyfrowej dopiszemy na początku i na końcu cyfrę 1, to otrzymamy 

liczbę czterocyfrową 23 razy większą od danej. Wyznacz tę liczbę. 

 

Zadanie 5.  

Czy 27474  jest liczbą wymierną? Odpowiedź uzasadnij. 
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INSTRUKCJA 
1. Za każde z 5 zadań możesz otrzymać od 0 do 10 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od 

poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a także czytelności i estetyki. 

2. Możesz używać kalkulatora, niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego. 

3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Nie śpiesz się. 

4. Na rozwiązanie zadań masz 120 minut. 

Powodzenia 

 

Zadanie 1.  

W pewnej klasie chłopcy zebrali 144 kg makulatury, a dziewczęta 90 kg. Każdy chłopiec zebrał 

o 1 kg makulatury więcej niż dziewczynka. Stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt 

wynosi 
3

4
. Ile było dziewcząt, a ilu chłopców w tej klasie? 

 

Zadanie 2.  

Beczki zawierają mieszaninę spirytusu metylowego z wodą. W jednej beczce stosunek 

objętościowy spirytusu i wody jest równy 2:3, a drugiej 3:7. Ile wiader mieszaniny należy 

wziąć z każdej beczki, aby otrzymać 12 wiader mieszaniny, w której stosunek objętościowy 

spirytusu do wody byłby równy 3:5? 

 

Zadanie 3.  

Dwóch turystów idzie naprzeciw siebie. Jeden z miejscowości A, a drugi z miejscowości B. 

Pierwszy turysta wyszedł z miejscowości A o sześć godzin później i przy spotkaniu okazało się, 

że przeszedł o 12 km mniej niż drugi. Kontynuując dalej podróż z tą samą prędkością, pierwszy 

turysta przyszedł do miejscowości B po 8 godzinach, a drugi po 9 godzinach od spotkania. 

Wyznacz odległość AB i prędkość obu turystów. 

 

Zadanie 4. 

Wykaż, że jeśli liczba a  nie dzieli się przez 5, to liczba 43 48 aa  jest podzielna przez 100. 

 

Zadanie 5.  

Uczniów biorących udział w olimpiadzie matematycznej należało umieścić w salach tak, by w 

każdej sali była ta sama liczba osób, przy czym nie więcej niż 32 osoby. Kiedy najpierw w 

każdej sali umieszczono po 22 osoby, dla jednego zawodnika zabrakło miejsca. Gdy zaś z 

jednej sali zrezygnowano, miejsc w pozostałych wystarczyło dla wszystkich. Ilu zawodników 

wzięło udział w olimpiadzie oraz ile sal przygotowano dla nich? 

 
 

 


