
ZADANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO POWIATOWEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO KLAS VI POD PATRONATEM WÓJTA GMINY TUSZÓW 

NARODOWY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

Zad.1. 

Kupując telewizor, pan Adam zapłacił 2/9 ceny gotówką, a pozostałe 1400 zł spłacił w ratach. 

Ile kosztował telewizor? 

Zad. 2. 

Przez 3 dni zaszczepiono przeciw grypie 180 uczniów. Pierwszego dnia zaszczepiono o 20 

uczniów mniej niż drugiego, a trzeciego dnia 2 razy więcej uczniów niż pierwszego. Ilu 

uczniów zaszczepiono trzeciego dnia? 

Zad.3. 

Spośród 40 uczniów klasy 17 gra w szachy, 21 umie pływać, a 6 posiada obie te umiejętności. 

Ilu uczniów niw umie grać w szachy ani pływać?  

Zad.4. 

Wnuczek ma tyle miesięcy ile dziadek ma lat. Razem mają 91 lat. Ile lat ma dziadek, a ile 

wnuczek?   

Zad.5. 

Ojciec Wojtka  mając 45 lat jest trzykrotnie starszy od syna. Za ile lat syn będzie dwukrotnie 

młodszy od ojca? 

Zad.6. 

Mydło ma kształt prostopadłościanu. Piotr zużywając je równomiernie zauważył, że po 19 

dniach wszystkie wymiary mydła zmniejszyły się o 
 

 
 swoich początkowych wartości. Na ile 

jeszcze dni starczy tego mydła Piotrowi, jeżeli będzie zużywać je w takim samym tempie jak 

dotychczas? 

Zad.7. 

Cztery słonie i dwa konie ważą tyle samo co dwa takie słonie i jedenaście koni. Ile razy słoń 

jest cięższy niż koń ? 

Zad.8. 

Jeden kran napełnia basen w ciągu 12 h, drugi w ciągu 8 h, a trzeci w ciągu 6 h. W jakim 

czasie napełnią basen trzy krany otwarte jednocześnie? 

Zad.9. 

Kapitan ma na statku 31 marynarzy, których średnia wieku wynosi 23 lata. Jeśli do obliczenia 

średniej doliczymy wiek kapitana, to średnia wzrośnie do 24 lat. Ile lat ma kapitan? 

Zad.10. 

Pan Łukasz w ciągu 3 godz. Przeszedł 10,8 km. Ile minut zajmie mu przejście następnych 3 

km, jeśli nadal będzie się poruszał z tą samą prędkością? 

Zad. 11. 

W jadalni przy każdym stole stoją cztery stołki. Na każdym stole siedzi kot, a na każdym 

stołku dziewczynka. Każdy stołek ma trzy nogi, a każdy stół ma jedną nogę. Łączna liczba 

kocich łap oraz nóg stołów, stołków i dziewczynek to 150. Ile kotów znajduje się w jadalni? 

Zad.12. 

Średnia temperatura pierwszych dwunastu dni grudnia wynosiła 3
O
C, a pierwszych trzynastu 

dni grudnia 2
O
C. Jaką temperaturę zanotowano 13 grudnia? 

Zad. 13. 

Cena towaru z 8 – procentowym podatkiem VAT jest równa 54 zł. Ile kosztowałby ten sam 

towar, gdyby podatek VAT wynosił 23%? 

Zad. 14. 

Sznurek podzielono na trzy części w stosunku 1 : 2 : 3. Ile wynosi różnica długości między 

trzecią a pierwszą częścią sznurka? 

 

 



Zad. 15. 

Nos Pinokia po pierwszym kłamstwie urósł o 20%, a po następnym  25%. O ile procent 

wydłużył się nos Pinokia po obydwu kłamstwach? 

Zad. 16. 

Rok jest przestępny, gdy wyraża się liczba podzielną przez 4. Reguła ta nie dotyczy 

ostatniego roku wieku, który jest przestępny, jeśli jest liczbą podzielną przez 400. Ile lat 

przestępnych było w latach MCMXCVII – MMXI ? 

Zad. 17. 
Antoni szedł ze wsi do miasta odległego o 27 km. Po przebyciu 3 km spotkał znajomego 

jadącego furmanką w tym samym kierunku z prędkością 
h

km
8 . Znajomy zabrał Antoniego na 

wóz i jechali razem  2 godziny, po czym Antoni zsiadł z wozu i szedł dalej z prędkością 
h

km
4

. Po ilu godzinach od chwili rozstania ze znajomym Antoni przybył do miasta?  

Zad.18 

Za cztery filiżanki i siedem talerzyków zapłacono 49,60 zł, a za siedem filiżanek i cztery 

talerzyki zapłacono 60,40 zł. Oblicz cenę jednej filiżanki? 

Zad.19 

Paweł dostał pudełko cukierków. W pierwszym dniu zjadł połowę zawartości pudełka 

i jeszcze dwa cukierki, a w drugim  20% pozostałej części  i ostatnie 12 cukierków. Ile 

cukierków było w pudełku? 

Zad.20 

Jedna ekipa budowlana może wykonać pewną pracę w ciągu 40 dni, a druga - w ciągu 30 dni. 

Do pracy oddelegowano  
 

 
 pierwszej ekipy i 0,75 drugiej. W ciągu ilu dni będzie wykonana 

cała praca? 

Zad.21 

W prostokącie ABCD punkt F jest środkiem boku BC, zaś punkt E- środkiem boku CD. Pole 

trójkąta AEF jest równe 30 cm². Oblicz pole prostokąta ABCD. 

Zad.22 

W trójkącie ABC dwusieczne kątów A i B przecinają się w punkcie D , a miara kąta C jest 

równa 58 stopni. Oblicz miarę kąta ADB. 

Zad.23 

Basen wypełnia się w ciągu 2 godzin , a opróżnia w ciągu 5 godzin. Po ilu minutach basen 

napełniłby się, gdyby otwarty został dopływ i odpływ jednocześnie ? 

Zad.24 

Przed dwoma laty mama była dwa razy starsza od syna. Za 10 lat mama z synem będą razem 

mieli 76 lat. Ile lat ma obecnie każde z nich ? 

Zad.25 

 Znajdź trzy takie same liczby , żeby ich suma wynosiła 135 i aby pierwsza liczba stanowiła 

0,4 drugiej , a druga 
 

 
 trzeciej. 

Zad.26 

Woda morska zawiera wagowo 10% soli. W pojemniku znajduje się 80 kg tej wody. Ile 

procent soli będzie zawierała woda po dolaniu do niej 20 kg wody słodkiej? 

 

 

 



Zad.27 

Andrzej ma 480 znaczków. 
3

1
 połowy wszystkich znaczków to znaczki angielskie, 

4

3

czwartej części wszystkich znaczków, to znaczki włoskie. Pozostałe znaczki to znaczki 

polskie. Ile znaczków każdego państwa ma Andrzej? 

Zad.28 

Do spryskania 1 ha lasu potrzeba około 150kg specjalnego środka owadobójczego. Jaki zapas 

środka musi zabrać samolot, jeżeli ma do spryskania  obszar w kształcie prostokąta 

o wymiarach 2km na 1km 500m. 

Zad.29 

Jeden z kątów zewnętrznych trójkąta prostokątnego wynosi 115 stopni. Oblicz miary 

wszystkich kątów wewnętrznych tego trójkąta. 

Zad.30 

Pitagoras, matematyk grecki, który żył w VI w. p.n.e. zapytany o liczbę swoich uczniów, 

odpowiedział: „Połowa moich uczniów uczy się matematyki, czwarta część przyrody, siódma 

część milczenia, resztę stanowią trzy kobiety”. Ilu uczniów miał Pitagoras? 

Zad.31 

Obwód kwadratu wynosi 80cm. O ile należy zmniejszyć bok tego kwadratu, żeby pole nowo 

powstałego kwadratu wynosiło 36 cm
2
 ? 

Zad.32 

Szerokość prostokąta jest równa długości boku kwadratu. Obwód kwadratu wynosi 48cm. 

Jaki jest obwód prostokąta, jeżeli jego długość jest o 5cm większa od szerokości? 

Zad.33 

Sad owocowy ma kształt prostokąta, którego długości boków są w stosunku 2:7. Krótszy bok 

jest równy 240 m. W ciągu ilu dni obejdzie ten sad dookoła ślimak idący ze średnią 

prędkością 4 m/h. 

Zad.34 

Kąt o mierze 300 podzielono na cztery kąty tak, że miara każdego następnego jest o 40 stopni 

większa od miary poprzedniego. Wyznacz miary tych kątów.  

Zad.35 

Odległość między dwoma miastami wynosi 63km. Na mapie wynosi ona 2,1cm. Jaka jest 

skala tej mapy?  

Zad.36 

Obwód prostokąta wynosi 28cm. Przekątna dzieli ten prostokąt na dwa jednakowe trójkąty. 

Każdy z tych trójkątów ma obwód 24cm. Oblicz długość przekątnej.  

Zad.37 

Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie prostokątnej szkółki leśnej, która na planie 

wykonanym w skali 1: 2500 ma wymiary 4cm x 3cm, jeśli na bramę odlicza się 35dm? 

Zad.38 

Na prywatce u Ani bawiły się 32 osoby. Stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców był 

równy 5:3. Ile dziewcząt i ilu chłopców było na prywatce? 

Zad.39 

Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła? 

 

 



Zad. 40 

Turysta w ciągu 3 dni przejechał 684km. Pierwszego dnia przejechał 2 razy więcej niż 

drugiego, a trzeciego o 20% mniej niż drugiego. Ile km przejechał trzeciego dnia? 

Zad.41 

Wszystkie numery stron pewnej książki mają razem 420 cyfr. Ile stron ma ta książka? 

Zad.42 

Prostokątne pole namiotowe o powierzchni 72metrów kwadratowych ogrodzono siatką. Ile 

siatki potrzeba na ogrodzenie tej działki jeśli jej szerokość jest dwa razy mniejsza od długości. 

Zad.43 

W trapezie równoramiennym każde z ramion ma 5cm, a wysokość 4cm. Pole trapezu jest 

równe 52cm
2
. Oblicz obwód trapezu.  

Zad.44 

Policz średnią arytmetyczną liczb, których pierwsza to najmniejsza liczba pierwsza 

dwucyfrowa, druga to NWW liczb 6 i 8, trzecia to największa liczba jednocyfrowa podzielna 

przez 3, a czwarta to NWD liczb 200 i 500. NWD - największy wspólny dzielnik, NWW - 

najmniejsza wspólna wielokrotność. 

Zad.45 

Jaś zjada pizzę w ciągu 10 minut, a Małgosia – w 15 minut. W ile minut zjedzą razem 

wspólna pizzę? 

Zad.46. 

Jacek uzyskał z czterech sprawdzianów średnio 12,5 punktów. Ile musi uzyskać punktów 

w kolejnym sprawdzianie, aby z pięciu mieć średnią 13 punktów?  

Zad.47 

Piechur przeszedł 3/8 całej drogi i pozostało mu do przejścia o 5km więcej niż przeszedł. Jaka 

długa jest droga piechura?  

Zad.48 

Mama z Kasią roztapiają tabliczkę czekolady o wymiarach:18cm, 8cm, 15mm. Aby polać nią 

ciasto o długości 40 cm i szerokości 18cm. Oblicz grubość warstwy czekolady na cieście. 

Zad.49 

Pani Jola kupiła wiśnie. 20% wiśni przeznaczyła na dżem, połowę na kompot, 1/6 wiśni 

zamroziła, a z pozostałych 5,2 kg zrobiła galaretkę. Ile wiśni kupiła pani Jola? 

Zad.50 

Stolarz wykonał w ciągu jednego dnia 490 listewek. Okazało się, że przekroczył plan o 22,5 

%. Ile listewek wykonał w ciągu jednego dnia? 

Zad.51 

Rower kosztował zimą 800zł. Wiosną cena wzrosła o 20%, a jesienią obniżono jej cenę 

o 20%. Ile kosztował rower jesienią? 

Zad.52 

Jaka jest 115 cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego ułamka 9/11? 

Zad.53 

Piraci znaleźli złote monety we wraku statku. Połowę z nich zakopali na, trzecią część 

pozostałych monet wydali na pilne potrzeby. Okazało się, że zostało 400 monet. Ile monet 

znaleźli piraci? 

 


