KONKURS „OMNIBUS MATEMATYCZNY”
rok szkolny 2016/2017
Finał — 5 maja 2017 rok
Zestaw dla uczniów klas IV
Drogi Uczniu,
witaj na finale konkursu „Omnibus Matematyczny”. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj
się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.



Arkusz liczy 6 stron i zawiera 15 zadań wraz z załącznikiem
w formie brudnopisu.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny.



Jeśli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.


Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.



Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.



Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz przekreśl błędną

Czas pracy:

90 minut

odpowiedź i wpisz poprawną.


W przypadku testu wyboru (zadania od 1 do 10) prawidłową
odpowiedź zaznacz w teście stawiając znak X na literze
poprzedzającej treść wybranej odpowiedzi. Jeżeli pomylisz się,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz znakiem X inną
odpowiedź.



W zadaniach otwartych (zadania od 11 do 15) przedstaw tok
rozumowania prowadzący do wyniku.



Liczba
punktów
możliwych do
uzyskania:

25

Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały umieszczone
w miejscu do tego przeznaczonym.




Nie używaj kalkulatora.
Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów

kreślarskich.

Pracuj samodzielnie. Powodzenia!
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Zadanie 1. (1pkt.)
Wartość wyrażenia (52 – 5) : 5 + (100 : 4 + 2 ∙ 6) wynosi:

A. 15

B. 5

C. 25

D. 41

Zadanie 2. (1pkt.)

Jeśli 80 godzin temu była północ, to która godzina będzie za kolejne 80 godzin?

A. 800

B. 1200

C. 1600

D. 2000

Zadanie 3. (1pkt.)

Asia i Jacek stoją w kolejce po bilety do kina. Jacek jest bliżej kasy niż Asia. Między nimi
stoi 6 osób, za Jackiem stoi 15 osób, a przed Asią 26 osób. Ile osób stoi w tej kolejce?

A. 33

B. 35

C. 47

D. 50

Zadanie 4. (1pkt.)
W prostokącie umieszczono 6 identycznych okręgów jak na rysunku. Wierzchołki małego
prostokąta są środkami czterech z tych okręgów. Wiadomo, że obwód małego prostokąta jest
równy 60 cm. Ile jest równy obwód dużego prostokąta?

A. 90 cm

B. 120 cm

C. 100 cm

D. 140 cm

Zadanie 5. (1pkt.)
Ślimak wspina się na wysokie drzewo. W nocy posuwa się do góry o 4 metry, a w dzień
opuszcza się o 2 metry na dół. Ósmej nocy dotarł na wierzchołek drzewa. Jak wysokie jest
drzewo?

A. 32 m

B. 16 m

C. 18 m

D. 14 m
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Zadanie 6. (1pkt.)
Jaś urodził się w MCMLXXXIX roku, Bartek w MCMXCV, Szymon w MCMXCIV,
a Olek w MCMXCI. Który z chłopców będzie pierwszy obchodził 18 urodziny?

A. Jaś

B. Bartek

C. Szymon

D. Olek

Zadanie 7. (1pkt.)
Ile co najmniej monet potrzeba, aby uzyskać kwotę 99,99 zł?

A. 16

B. 20

C. 27

D. 30

Zadanie 8. (1pkt.)
Sznur korali składa się ze stu kulistych koralików. Sześćdziesiąt z nich ma promień 2 mm,
a pozostałe są dwa razy większe. Jaka może być najmniejsza długość tego sznura korali?

A. 28 cm

B. 56 cm

C. 72 cm

D. 90 cm

C. 35

D. 40

Zadanie 9. (1pkt.)
Ile wszystkich boków ma poniższy labirynt?

A. 4

B. 20

Zadanie 10. (1pkt.)
Nauczycielka chciała podzielić wszystkich uczniów kilkunastoosobowej klasy na mniejsze
grupy. Najpierw próbowała ich podzielić na grupy 4-osobowe, potem na grupy 3-osobowe,
wreszcie na grupy 2-osobowe i za każdym razem 1 uczeń pozostawał bez przydziału.
Ilu uczniów liczy ta klasa?

A. 13

B. 15

C. 16

D. 17
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Zadanie 11. (0-2pkt.)
Maciej miał monety dwuzłotowe i pięciozłotowe. Piłka kosztuje 46 zł. Maciej płacąc
za tę piłkę wydał wszystkie posiadane monety. Ile monet dwuzłotowych, a ile monet
pięciozłotowych mógł mieć Maciej? Podaj wszystkie możliwości.
Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź

Zadanie 12. (0 - 3pkt.)
Julia i Zuzia mają razem 14 lat, a Zuzia i Martyna 23 lata. Julia i Martyna natomiast mają
łącznie 21 lat. Ile lat ma każda z dziewcząt?
Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź
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Zadanie 13. (0 - 3pkt.)
Daniel zaplanował wizytę w Parku Ruchomych Dinozaurów w Zatorze. Wcześniej jednak
zakupił Encyklopedię Dinozaurów, aby dowiedzieć się o ich gatunkach, wyglądzie oraz kiedy
i dlaczego wyginęły. Okazało się, że do ponumerowania wszystkich jej stron użyto 276 cyfr.
Ile stron liczy ta encyklopedia?
Zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź
Zadanie 14. (0 - 3pkt.)
Dziadek i wnuczek mają razem 75 lat. Za 10 lat wnuczek będzie miał
Ile lat ma teraz dziadek, a ile wnuczek?
Zapisz obliczenia i odpowiedź.

wieku dziadka.

Odpowiedź
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Zadanie 15. (0 - 4pkt.)
W prostokącie ABCD o bokach długości 3 cm i 4 cm narysowano przekątne AC i BD
o długości 5 cm. Oblicz sumę obwodów wszystkich trójkątów, jakie można wskazać na tym
rysunku. Podaj wynik w decymetrach i centymetrach.
Wykonaj rysunek, zapisz obliczenia i odpowiedź.

Odpowiedź
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Brudnopis
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