
 
 

Szkolna Liga zadaniowa 

dla klasy V-VI 

ZESTAW 2- LISTOPAD 2022 

Zadanie 1. Kasia pocięła arkusz papieru na 4 równe części, każdą z tych 
części – na 4 jednakowe kawałki, a każdy z otrzymanych kawałków – na 4 
części. Zapisz za pomocą potęgi, ile kawałków papieru ostatecznie 
otrzymała. Oblicz wartość tej potęgi. 

Zadanie 2. Pani Ania kupiła torebkę za 64 zł i dwa paski po 17 zł. Podała 
kasjerce banknot 100-złotowy. 
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest 
prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. 

1. 

Resztę, którą pani Ania 
otrzymała, możemy 
obliczyć za pomocą 
wyrażenia  

100 – 64 – 2 ∙ 17 [zł]. 

P F 

2. 

Jeżeli pani Ania dokupi 
jeszcze portmonetkę za 26 
zł, to będzie musiała 
dopłacić 18 zł. 

P F 

 

Zadanie 3. W nocy na parkingu samochody stały w 5 rzędach po 12 
samochodów. Rano 8 samochodów odjechało. Ile samochodów zostało na 
parkingu?  

Zadanie 4. Darek kupił długopis za 4 zł, 4 ołówki po 2 zł za sztukę i paczkę 
plasteliny za 9 zł. Oblicz łączny koszt jego zakupów. Zapisz rozwiązanie za 
pomocą jednego wyrażenia i oblicz jego wartość. 

Zadanie 5. Czasopismo kosztowało 8 zł, a książka była 5 razy droższa. O ile 
złotych książka była droższa od czasopisma? Zapisz rozwiązanie za pomocą 
jednego wyrażenia i oblicz jego wartość. 

Zadanie 6. Przepisz liczby w kolejności rosnącej, wstawiając między nie znak 
<. 
x – liczba przeciwna do −7 
y – wartość bezwzględna liczby −6 
z – liczba przeciwna do wartości bezwzględnej liczby 8 

Zadanie 7. Średnią dobową temperaturę powietrza oblicza się na podstawie 



maksymalnej i minimalnej temperatury zanotowanej w ciągu tej doby oraz 
pomiarów temperatury o godzinie

Pewnego dnia średnia dobowa temperatura wynosiła
zanotowana o godzinie 7.00
godzinie 19.00 zanotowano
była o 9∘C niższa od najwyższej. Jaką najwyższą temperaturę zanotowano tej 
doby? 

Zadanie 8. Pan Adam ma w banku konto z możliwością jego zadłużenia 
do 500 zł. Na początku miesiąca miał na tym koncie
miesiąca wypłacał wielokrotnie
po 200 zł z bankomatu, aż otrzymał komunikat, że nie może podjąć takiej 
kwoty. 
Ile wynosił stan konta pana Adama w dniu otrzymania tego komunikatu? Za 
którym razem otrzymał ten komunikat?

Zadanie 9. Marta i Paweł grają w grę, w której za wyrzucenie parzystej liczby 
oczek otrzymuje się  
3 punkty, a za wyrzucenie nieparzystej
dziesięciu rzutach wynosiła
oczek? 

Zadanie 10. CIĄGÓWKA 

Wpisz hasła tak, aby ostatnia litera poprzedniego wyrazu była zarazem pierwszą literą 

Zacznij od wyróżnionej litery i poruszaj się ruchem wirowym.

Litery w oznaczonych polach czytane 

Znaczenie wyrazów: 
1. Ma trzy boki. 

2. Czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych.

3. W matematyce – nic. 

4. Ma promień. 

minimalnej temperatury zanotowanej w ciągu tej doby oraz 
godzinie 7.00 i 19.00. 

Pewnego dnia średnia dobowa temperatura wynosiła −2∘C. Temperatura 
7.00 wynosiła −3∘C, o 

zanotowano −4∘C, a najniższa temperatura w ciągu tej doby 
C niższa od najwyższej. Jaką najwyższą temperaturę zanotowano tej 

Pan Adam ma w banku konto z możliwością jego zadłużenia 
zł. Na początku miesiąca miał na tym koncie 1156 zł. W ciągu 

miesiąca wypłacał wielokrotnie 
zł z bankomatu, aż otrzymał komunikat, że nie może podjąć takiej 

Ile wynosił stan konta pana Adama w dniu otrzymania tego komunikatu? Za 
razem otrzymał ten komunikat? 

Marta i Paweł grają w grę, w której za wyrzucenie parzystej liczby 

punkty, a za wyrzucenie nieparzystej (−2) punkty. Suma punktów Pawła po 
dziesięciu rzutach wynosiła 0. Ile razy chłopiec wyrzucił nieparzystą liczbę 

Wpisz hasła tak, aby ostatnia litera poprzedniego wyrazu była zarazem pierwszą literą 

wyrazu następnego. 

Zacznij od wyróżnionej litery i poruszaj się ruchem wirowym.

Litery w oznaczonych polach czytane rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie (trudne 

hasła: Euklides, Archimedes). 

 

Czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych. 

minimalnej temperatury zanotowanej w ciągu tej doby oraz 

C. Temperatura 

C, a najniższa temperatura w ciągu tej doby 
C niższa od najwyższej. Jaką najwyższą temperaturę zanotowano tej 

Pan Adam ma w banku konto z możliwością jego zadłużenia 
zł. W ciągu 

zł z bankomatu, aż otrzymał komunikat, że nie może podjąć takiej 

Ile wynosił stan konta pana Adama w dniu otrzymania tego komunikatu? Za 

Marta i Paweł grają w grę, w której za wyrzucenie parzystej liczby 

punkty. Suma punktów Pawła po 
rzucił nieparzystą liczbę 

Wpisz hasła tak, aby ostatnia litera poprzedniego wyrazu była zarazem pierwszą literą 

Zacznij od wyróżnionej litery i poruszaj się ruchem wirowym. 

rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie (trudne 

 



5. Mniej niż kilogram. 

6. Działanie, którego wynikiem jest iloczyn. 

7. Przyrząd, który ma kąt prosty. 

8. 100 m2. 
9. Wynik odejmowania. 

10. Cyfry – nie rzymskie. 

11. Matematyk grecki. 

12. Składa się z sześciu ścian, które są kwadratami. 

13. ( ) 

14. Odbicie lustrzane, to ………… osiowa. 

15. Słynny matematyk. 

16. Liczba w dodawaniu. 

17. Przyrządy do mierzenia kątów


