
Szkolna Liga zadaniowa

dla klasy V-VI

ZESTAW 3- Grudzień 2022

Zadanie 1.  Wacek nalał sobie pełną szklankę wody. Wypił 1/3 szklanki i

dolał do pełna soku. Czynność tą powtórzył jeszcze pięciokrotnie. Ostatnią

szklankę wypił do dna. Ile szklanek wody i ile szklanek soku wypił Wacek?

Zadanie  2.  Tatuś  w  drodze  do  domu  kupił  ciasteczka  swoim  córkom.

Pierwszej córce dał 1 ciasteczko i ósmą część pozostałych. Drugiej córce dał

2 ciasteczka i ósmą część pozostałych. Trzeciej córce dał 3 ciasteczka i ósmą

część pozostałych. Tatuś rozdawał w ten sposób ciasteczka aż do ostatniej

córki i zużył wszystkie ciasteczka. Okazało się, że każda z córek otrzymała

tyle samo ciasteczek. Ile ciasteczek dostała każda z córek?

Zadanie  3.  W  rodzinie  Czyściochowskich  po  całodziennym  używaniu

zostaje 2/3 objętości mydła które było rano. 1 stycznia, w poniedziałek rano,

pan Bronisław Czyściochowski położył w łazience nowiutkie mydło. Jakiego

dnia  w  łazience  rodziny  Czyściochowskich  pozostanie  mniej  niż  1/4

początkowej objętości tego mydła?

Zadanie 4  4 bociany w 2 godziny łapią 8 żab. Ile potrzeba bocianów, by w 1 godzinę

schwytać 80 żab?

Zadanie 5. W trójkącie równobocznym o polu 12 połączono środki dwóch boków.

Oblicz pole powstałego trójkąta.

Zadanie  6.  Drużyna  piłki  nożnej  "Mistrzowie  z  Va"  rozegrała  w  turnieju

szkolnym "Piłka  nożna  dla  każdego"  4  mecze  zdobywając  4  bramki  i  tracąc

również 4 bramki. Za wygrany mecz przyznawano 3 punkty, za remis 1 punkt,

zaś za porażkę 0 punktów. Ile najmniej, a ile najwięcej punktów mogła zdobyć

drużyna "Mistrzowie z Va" w turnieju szkolnym "Piłka nożna dla każdego"?

Zadanie 7. Ile jest prostokątów o polu równym 48 i bokach będących liczbami

całkowitymi?



Zadanie  8.  W  prostokącie  jeden  bok  stanowi   drugiego.  Z  jednego  z

wierzchołków  poprowadzono  do  środka  przeciwległego,  dłuższego  boku,

odcinek.  Odcinek  ten  podzielił  prostokąt  na  dwie  figury:  trapez  o  obwodzie

równym 20 i trójkąt o obwodzie równym 12. Oblicz długości boków prostokąta.

Zadanie  9. Dłuższa  podstawa  trapezu  równoramiennego  ABCD  o  kącie

ostrym   ma długośc 120, zaś krótsza podstawa stanowi   długości dłuższej

podstawy. Oblicz długość wyskości trapezu.

Zadanie 10. Jak zmieni się pole prostokąta gdy jeden z jego boków zwiększymy

czterokrotnie, a drugi zmniejszymy czterokrotnie?
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