
POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY  „MAŁY PITAGORAS”
ETAP SZKOLNY  ROK SZKOLNY 2021/22

KLASA V

ZADANIE 1 
W sali widowiskowej, w pewnej szkole jest mniej niż 100 krzeseł. Początkowo wszystkie krzesła stały 
w 9 rzędach - w każdym rzędzie było po tyle samo krzeseł. Po pewnym czasie do sali weszli piątoklasiści   
i poprzestawiali je tak, że wszystkie stały w 5 równych rzędach. Później przyszli szóstoklasiści                    
i poustawiali wszystkie krzesła w 10 równych rzędach. Ile jest krzeseł w tej sali widowiskowej? 

A. 93 B.99 C.90  D.95 

ZADANIE 2 
Turysta miał do przebycia trasę 40 kilometrów. Pierwszego dnia przebył 0,25 tej drogi, drugiego dnia          
1,2 drogi, którą przebył pierwszego dnia. Ile kilometrów pozostało mu do końca drogi? 

A. 10 B. 12 C. 18 D. 20 

ZADANIE 3 
Pilny uczeń rozwiązywał kolejne zadania z pewnego zbioru zadań. Zaczął od zadania 287, a skończył na 
zadaniu 315. Ile zadań rozwiązał? 

A. 28 B. 29 C. 30 D. 32 

ZADANIE 4 
Z cyfr od 1 do 9 ułóż trzy liczby trzycyfrowe tak, aby pierwsza liczba była podzielna przez 5, druga przez 
9, a trzecia przez 3, ale nie przez 9. Każdą cyfrę możesz wykorzystać tylko raz. Wybór liczby uzasadnij. 

ZADANIE 5 
Która jest teraz godzina, jeżeli część doby, która minęła jest: 
a) 7 razy dłuższa od tej, która pozostała, 
b) o 7 godzin 30 minut krótsza od tej, która pozostała? 

ZADANIE 6 
Ile kątów wypukłych o różnych miarach tworzą półproste 
wychodzące z punktu A?  Podaj miary tych kątów.    
(Kąty wypukłe mają miarę mniejszą lub równą 180 stopni) 

ZADANIE 7 
Prostokątny dywanik o wymiarach 200 cm i 100 cm rozcięto na dwie części tak, 
jak pokazano na rysunku.  Brzegi obydwu części obszyto taśmą. 
Na obszycie większej części zużyto 480 cm, a na obszycie mniejszej – 320 cm taśmy. 
Jakie wymiary ma każda z tych części? 

ZADANIE 8 
Jeśli podzielimy pewną liczbę dwucyfrową przez 7, to otrzymamy taką samą resztę (różną od zera) jak z 
dzielenia tej liczby przez 9. Wypisz wszystkie liczby dwucyfrowe o tej własności.

Odpowiedzi:
1.C, 2.C, 3.B,       4. np. 435, 126, 987,        5. a) 21:00   b)  8:15,
6. 8 kątów 10°, 20°, 30°, 50°, 60°, 80°, 100°, 110°.  ,
7. 140x100 i 60x100,            8.    64, 65, 66, 67, 68, 69


