SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 W BYDGOSZCZY
MIEJSKI KONKURS MATEMATYCZNY „AS 5 KLAS”
Zestaw zadań na drugi etap – 27.02.2014 r.

Bierzesz udział w drugim etapie konkursu „As 5 klas”. Na rozwiązanie pięciu zadań masz 60 minut. Czytaj uważnie
wszystkie polecenia, zapisuj dokładnie swoje rozwiązania. Powodzenia!

Kod ……………. Imię i nazwisko ……………………………………Szkoła ……………………………….
Zad.1.
Na parkingu przed domem Kasi stały samochody i motocykle. Było tam 150 pojazdów, które miały razem 480 kół
(nie licząc zapasowych). Ile samochód i motocykli stało na parkingu?

Odp. …………………………………………………………………………………………………………….................
Zad.2.
Kurs prawa jazdy, który ukończył Artur - brat Kasi, rozpoczął się 30 lipca w poniedziałek, a zakończył się
11 października. Zajęcia trwały 4 godziny i odbywały się w poniedziałki i czwartki. Ile godzin spędził Artur na tym
kursie?

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………................
Zad.3.
Na bieżni stadionu długości 400m odbył się rajd pomiędzy Arturem, który jechał na motorze i Kasią, która jechała na
motorynce. Oboje wystartowali jednocześnie z jednego punktu bieżni i jechali w przeciwnych kierunkach. Artur
poruszał się ze średnią prędkością 70 km/h, a Kasia 25 km/h. W momencie kiedy Kasia przejechała 50 okrążeń
zatrzymał się również Artur. Ile kilometrów przejechała Kasia, a ile Artur? W jakiej odległości od siebie znaleźli się
w momencie zatrzymania?

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………..............

Zad.4.
W pokoju Kasi sufit i ściana z oknem mają być pomalowane farbą emulsyjną, pozostałe ściany oklejone
tapetą. Wiadomo, że wydajność farby emulsyjnej podana na puszce wynosi 8m2/l, natomiast tapeta we
wzory w jednej rolce ma wymiary: 0,5 m x 10m. Na dopasowanie wzoru należy doliczyć tapety. Ile Kasia
musi kupić farby, a ile tapety, aby odnowić swój pokój? Z oferty, którego sklepu powinna skorzystać Kasia,
aby kupić materiały jak najtaniej? Oblicz koszt remontu - zakupu farb i tapet.
SKLEP wszystko dla domu
Cennik
FARBA EMULSYJNA BIAŁA
5l
22,80zł
2l
9,00zł
TAPETA LASEROWA + KLEJ
1 rolka 25,00zł
KLEJ do tapet (wystarczy na 4 rolki)
9,50zł

SKLEP gospodarstwo domowe
Cennik
FARBA EMULSYJNA BIAŁA
3l
14,50zł
1l
5,70zł
TAPETA LASEROWA
1 rolka 19,00zł
KLEJ do tapet (wystarczy na 4 rolki)
10,00zł
3m

1,5m

4m

wysokość drzwi 2m
wysokość okna 2m
wysokość pokoju 3m

1m

Odp. …………………………………………………………………………………………………………….
Zad. 5.
Z 10 jednakowych białych sześciennych klocków o krawędzi 1cm Kasia ułożyła budowlę, którą
przedstawiono na rysunku poniżej. Nie rozmontowując tej konstrukcji, Kasia pomalowała całą bryłę
z podstawą włącznie na czerwono.
a) Uzupełnij tabelę.
Ilość ścian niepomalowanych na czerwono:
jedna ściana
dwie ściany
trzy ściany
cztery ściany
pięć ścian
sześć ścian

Ile jest klocków?

b) Ile cm2 powierzchni nie pomalowała Kasia na czerwono ?

Odp. …………………………………………………………………………………………………………….

