
VII Powiatowy Konkurs   Matematyczny

Klasa VI szkoły podstawowej – etap szkolny

Zadanie 1. ( 5p.)
Na bieżni stadionu długości 0,4 km odbył się rajd pomiędzy Arturem, który jechał na 
motorze i Agatą, która jechała na motorynce. Oboje wystartowali jednocześnie 
z jednego punktu bieżni i jechali w przeciwnych kierunkach. Artur  poruszał się 
z prędkością 70 km/h, a Agata 25 km/h. W momencie, kiedy Agata przejechała 50 
okrążeń, zatrzymał się również Artur. Ile kilometrów przejechała Agata, a ile Artur? 
W jakiej odległości od siebie znaleźli się w momencie zatrzymania?

Zadanie 2.  ( 3p.)
Trójkąt ABC ma obwód 39 cm. Na boku BC wyznaczono punkt D taki, że kąty CAD 
i ACD mają równe miary. Oblicz długość boku AC, jeżeli wiadomo, że trójkąt ABD 
ma obwód równy 25 cm.

Zadanie 3. ( 4p.)
Średnia arytmetyczna 12 liczb jest równa 4,5. Oblicz, o ile zmieni się średnia 
arytmetyczna, jeżeli do tych liczb dodamy jeszcze liczbę 8,4.

Zadanie 4.  ( 3p.)
Temperaturę można podawać w stopniach Celsjusza (0C) lub w stopniach Fahrenheita 
(0F). Wiadomo, że 00C to 320F, a 100C to 500F. 
Ile stopni Fahrenheita odpowiada temperaturze 300C? 
Przy ilu stopniach Celsjusza jest 50F?

Zadanie 5. ( 5p.)

Do pustego naczynia wlano wodę do 
3
5

 jego pojemności, a potem dolano jeszcze  
1
4

 

pojemności i wtedy okazało się, że w naczyniu jest 17 litrów wody. Ile litrów wody 
należy dolać, aby naczynie było pełne? 

Czas pisania pracy – 60 minut 



     Kryteria oceniania zadań konkursowych dla klasy VI

Nr zad. Kryteria oceniania Punkty Rozwiązanie

1. Obliczenie drogi przebytej przez Agatę -1p

Obliczenie czasu jazdy Agaty -1p

Obliczenie drogi Artura -1p

Obliczenie miejsca spotkania -1p

Odpowiedzi z jednostkami -1p

0-5 20 km

45h

56 km

W miejscu, z 
którego 

wystartowali

2. Rysunek z analizą -1p

Zauważenie zależności między obwodami -1p

Obliczenie boku AC -1p

0-3

14 cm

3. Obliczenie sumy 12 liczb -1p

Obliczenie sumy 13 liczb -1p

Obliczenie średniej 13 liczb -1p

Obliczenie różnicy średnich -1p

0-4 54

62,4

4,8

0,3

4. Zauważenie ile 0F odpowiada różnicy 100C -1p

Obliczenie temperatury w 0F dla 300C -1p

Obliczenie temperatury w 0C dla 50F -1p

0-3 180F

860F

- 150C

5. Obliczenie jaka część naczynia jest wypełniona 

wodą -1p

Obliczenie pojemności naczynia -2 p

Obliczenie ilości wody, którą należy dolać -1p

Odpowiedź z jednostką -1p

0-5 17
20

20 litrów

3 litry

Uwaga: Za wszystkie inne, poprawne rozwiązania przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
             Jeśli uczeń podaje wyłącznie odpowiedź nie otrzymuje żadnego punktu.


