
XII WARMI�SKO - MAZURSKIE ZAWODY MATEMATYCZNE

SZKO�A PODSTAWOWA

czas pracy : 90 minut

1. Postanowiono posadzi¢ drzewka w równych odst¦pach wzdªu» parkowej alejki, od pocz¡tku do

ko«ca, tak jak na planie

Zakupiono pewn¡ ilo±¢ drzew. Okazaªo si¦ »e je±li posadzi¢ je co trzy metry, to b¦dzie o jedno

drzewko za maªo. A je±li posadzi¢ je co cztery metry to b¦dzie o cztery drzewka za du»o. Jak¡

dªugo±¢ ma alejka? Ile zakupiono drzewek?

2. Krawcowa ma do dyspozycji prostok¡tny kawaªek pªótna o wymiarach 224 cm x 288 cm. Zlecono

jej uszycie mo»liwie najwi¦kszych (o najdªu»szym boku), jednakowych chust, ka»da w ksztaªcie

kwadratu, którego dªugo±¢ boku b¦dzie wyra»ona liczb¡ naturaln¡. Ile takich chust jest w stanie

uszy¢ krawcowa z powierzonego jej materiaªu, zakªadaj¡c, »e nie pozostan¡ jej »adne resztki

materiaªu?

3. Poni»sz¡ tabel¦ nale»y uzupeªni¢ liczbami naturalnymi, tak »eby otrzyma¢ tabel¦ o nast¦puj¡-

cej wªasno±ci: w ka»dym wierszu i w ka»dej kolumnie mamy staªe ró»nice pomi¦dzy kolejnymi

liczbami. Te ró»nice s¡ staªe w wierszu, lub kolumnie, ale nie musz¡ by¢ takie same dla ró»nych

wierszy lub kolumn. Na przykªad w pierwszej kolumnie mamy: 4− 1 = 3, 7− 4 = 3, 10− 7 = 3.
W pierwszej kolumnie staªa ró»nica to 3. Pami¦taj, »e w innych wierszach i kolumnach staªa

ró»nica nie musi by¢ 3, mo»e by¢ zupeªnie inna. Rozpocznij od znalezienia warto±ci x.
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4. Grze± postanowiª, »e cz¦±¢ póªek w swoim nowym regale przeznaczy na ksi¡»ki i na ka»dej póªce

ustawi t¦ sam¡ liczb¦ ksi¡»ek. Gdy zacz¡ª ustawia¢ po 12 ksi¡»ek na jednej póªce, okazaªo si¦,

»e zostaªa mu jedna ksi¡»ka. Podobnie, gdy ustawiaª po 16 ksi¡»ek, równie» zostaªa mu jedna

ksi¡»ka. Wiedz¡c, »e wszystkich ustawianych ksi¡»ek byªo mniej ni» 50, ustal dokªadn¡ ich liczb¦.

5. Jaka jest miara k¡ta α na poni»szym rysunku?
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