
KONKURS MATEMATYCZNY  

klasy 4 – 6  

Etap II 

Zadanie 1. (5pkt) 

Najbardziej znaną powieścią Stanisława Lema jest „Solaris”. Jeśli poprawnie obliczysz wynik 

podanego działania, dowiesz się, w którym roku wydano tę powieść. Zapisz działania 

cząstkowe sposobem pisemnym. 
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Zadanie 2. (5pkt) 

W 2007 roku otwarto w Krakowie Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema. Ogród cieszy 

się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Pewnego dnia wybrało się tam pięcioro 

dzieci: Ania, Ola, Tomek, Marek i Paweł. Każde z nich przyszło o innej porze.  

a) Na podstawie podanych informacji ustal, w jakiej kolejności dzieci pojawiły się w Ogrodzie 

Doświadczeń. Podaj odpowiedź.  

 Ola nie była ani pierwsza, ani ostatnia.  

 Tomek przyszedł wcześniej niż Marek i Ola.  

 Gdy przyszedł Paweł, Ani jeszcze nie było.  

 Ola przyszła zaraz po Ani.  

 Pawła ucieszyło, że na miejscu zastał już kolegę. 

b) Dzieci przychodziły do Ogrodu Doświadczeń w równych odstępach czasu, co 25 minut. 

Pierwsze dziecko przyszło kwadrans przed godziną dziesiątą. O której godzinie przyszło 

ostatnie z pięciu dzieci? Zapisz uzasadnienie i odpowiedź. 

Zadanie 3. (5pkt) 

Przygotowując jedno ze stanowisk doświadczalnych, podzielono trawnik w kształcie 

równoległoboku o obwodzie 48 m na trzy jednakowe romby. Oblicz obwód jednego z tych 

rombów. Zapisz odpowiedź i uzasadnienie. 

Zadanie 4. (5pkt) 

W ogrodzie jest labirynt z zielonych krzewów nazwany Lem-biryntem. Przemierzając ścieżki 

tego labiryntu, spotykamy cytaty z utworów Stanisława Lema. Najbardziej znaną powieścią 

jest „Solaris”. Wartość poniższego wyrażenia to rok, w którym została wydana. Oblicz 

wartość tego wyrażenia, a następnie zapisz wynik w systemie rzymskim. Zapisz obliczenia 

cząstkowe. 
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Zadanie 5. (5pkt) 

Bohaterem innej powieści Stanisława Lema, „Głos Pana”, jest matematyk Piotr Hogarth, 

który w czasie podróży rozwiązywał zagadki. Oto jedna z zagadek: Suma dwóch liczb 

naturalnych jest równa 64. Przy dzieleniu większej przez mniejszą otrzymujemy iloraz 3 

i resztę 4. Znajdź te liczby. Wyjaśnij jak zostały znalezione i zapisz sprawdzenie. 

 

 Powodzenia  


