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SZKOLNY  KONKURS  MATEMATYCZNY  DLA KLAS CZWARTYCH 
2004/2005 

 
„M A T E M A T Y C Y   N A   S T A R T” 

 
 
 
CELE  ZAJĘĆ : 
 

- popularyzacja matematyki wśród uczniów , 
- zachęcenie nie tylko zdolnych uczniów do przedmiotu, 
- uświadomienie uczniom, że matematyka może być pretekstem dobrej zabawy, 
- rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji. 

 
PREBIEG KONKURSU: 
 
Etap I: Rozwiązywanie zadań tekstowych i zagadek matematycznych 
 
W I etapie konkursu startują 3-osobowe drużyny, które rozwiązują zadania tekstowe i zagadki 
matematyczne. Pozostali uczniowie kibicują swoim drużynom, w momentach wyznaczonych przez 
nauczyciela prezentują wcześniej przygotowane zawołania. 
 
ZADANIA LOSOWANE 
 
Każda drużyna losuje pytanie i w ciągu 10 s udziela odpowiedzi. Za poprawną odpowiedź otrzymuje 2 
punkty. Gdy udzieli błędnej odpowiedzi lub jej nie zna może poprosić o pomoc klasę. Wówczas za 
prawidłową odpowiedź otrzymuje 1 punkt. Konkurencja obejmuje dwie kolejki pytań (każda drużyna 
odpowiada na dwa pytania) 

1. W rodzinie jest 6 synów, każdy ma 1 siostrę. Ile dzieci jest w tej rodzinie? 
2. Rok 1670 – który to wiek? 
3. Kij ma dwa końce. Ile końców ma 2 ½  kija? 
4. Człowiek ma u rąk 10 palców. Ile jest palców u 10 rąk? 
5. Co jest cięższe: 1 kilogram żelaza czy 1 kilogram pierza? 
6. Palą się 3 świece. Jedna gaśnie. Ile świec zostało? 
7. Trzy małe kangurki odbyły wspólnie 9 kilometrowy spacer. Ile kilometrów przebył każdy z 

nich? 
 
OSZUSTKA, CZY NIE? 
 
Prowadzący czyta następującą historyjkę: 
 
Pani Joanna kupiła piękny kapelusz, za który zapłaciła 100 zł. Nazajutrz wróciła do sklepu    i twierdząc, 
że kapelusz nie pasuje do żadnej sukni, wymieniła go na inny – tym razem w cenie 200 zł. Gdy zamierzała 
wyjść ze sklepu, sprzedawca upomniał się o dopłatę. Jednak pani Joanna oburzona odpowiedziała: 
wczoraj dałam panu 100 zł, dziś – kapelusz również wart 100 zł, więc nasze rachunki są wyrównane. 
 

Drużyny na kartkach piszą w czasie 2 minut rozstrzygnięcie, czy pani Joanna jest oszustką, czy nie, oraz 
uzasadniają swój osąd. Za napisanie samej odpowiedzi drużyna otrzymuje 1 punkt, za odpowiedź i 
uzasadnienie 2 punkty. 
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ZADANIA TEKSTOWE 
 
Drużyny na kartkach w czasie 2 minut rozwiązują zadanie tekstowe. Za poprawne rozwiązanie otrzymują 
2 punkty. Konkurencja obejmuje trzy zadania. 

ZADANIE 1. Ile trzeba dodać do liczby 123, aby otrzymać liczbę zapisaną tymi samymi cyframi, 
ale w odwrotnej kolejności.  
ZADNIE 2. Na ile odcinków 30 centymetrowych można podzielić odcinek długości 15 m. 
ZADANIE 3. Jak z 16 zapałek ułożyć 5 kwadratów? 

 
KRZYŻOWKA I GAZETA 
 
Na tle kwadratu o stu polach w czasie 3 minut uczniowie budują krzyżówkę z wyrazów związanych         
z matematyką. Punktacja w zależności od liczby użytych haseł matematycznych 1,2 lub 3 punkty.  
W tym samym czasie kibice otrzymują kserokopię tej samej strony gazety i szacują ilość liter na tej 
stronie (bez znaków interpunkcyjnych, spacji). Punktacja w zależności od dokładności oszacowania 1, 2 
lub 3 punkty. 
 
ZADANIA DO WYBORU 
 
Jedna z drużyn wybiera zadanie z poniższej listy dla drugiej, za prawidłową odpowiedź drużyna 
odpowiadająca otrzymuje 2 punkty. Jeżeli odpowiedź nie jest prawidłowa szansę zdobycia 1 punktu ma 
drużyna, który wybierała zadanie. Drużyny mają 30 s na udzielenie odpowiedzi. 
 

1.    82   to: 
a)   16 b)   64 c)   4 

 
2. Różnica to wynik 

a)  mnożenia b) dodawania  c) odejmowania 
 

3. Liczba 2004 zapisana cyframi rzymskimi to 
a)   MIV b)   MMVI c)   MMIV 

 
4. Ćwierć banknoty 20-złotowego to: 

a)   4 zł b)   5 zł c)  15 zł 
 

5. Obwód kwadratu o boku 2 m wynosi: 
a)   8 m b)   8 dm c)   4 m 

 

6.    Jeżeli bieżnia na stadionie ma długość 
2
1  km, to ile okrążeń muszą pokonać zawodnicy w biegu     

na 3km? 
a)   9 b)   3 c)  6 

 
 
 
Etap II: Udział w konkurencjach matematyczno-sportowych 
 
W  II etapu do każdej konkurencji wywoływane są 5-osobowe drużyny z określonymi numerami  
startowymi, które uczestniczą w wyścigach oraz rozwiązują zadania matematyczne. Punkty uzyskuje się 
za: 

• prawidłowe wystąpienie drużyny 
                         2 punkty  - gdy wszyscy wystąpią prawidłowo  

 1 punkt  - gdy nieprawidłowo wystąpi 1-2 osoby, 
 0 punktów – gdy nieprawidłowo wystąpi więcej niż 2 osoby 
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• kolejność na mecie 

                        1 miejsce  -3 pkt,  
2 miejsce - 2 pkt,  
3 miejsce - 1pkt. 

 
• poprawne rozwiązanie zadania matematycznego 

                          5 punktów ( po jednym punkcie za każdy przykład). 
 

 
WYŚCIG  1 

Drużyna: wielokrotności liczby 4 (4, 8, 12, 16, 20) 
  Skok na jednej nodze 
                       Ułóż działania do podanych iloczynów: 

ℜ  •   ℜ   = 12 
ℜ   •  ℜ   = 40 
ℜ   •  ℜ   = 24 
ℜ   •  ℜ   = 16 
ℜ   •  ℜ   = 18 

          
           WYŚCIG  2  

Drużyna: liczby nieparzyste większe od 10  (11, 13, 15, 17, 19) 
  Bieg na czworakach tyłem 
                       Podpisz figury geometryczne: (punkt, prosta, półprosta, odcinek, łamana)  

 
WYŚCIG  3 

Drużyna: liczby pierwsze mniejsze od 10 oraz liczba 1  (1, 2, 3, 5, 7) 
  Skakanka 

Wstaw znak <, > lub = 

2

1   
3

1  

1001  1100 

9

4   
9

7  

873  873 

6

5   
5

6  

 
WYŚCIG   4 

Drużyna:  wszystkie pozostałe liczby parzyste oraz liczba 9 (6, 10, 14, 18, 9) 
  Kozłowanie piłki 

Podpisz kąty (ostry, prosty, rozwarty, półpełny, pełny). 
 
 

Jury przyznaje również punkty za postawę klasy (stroje, zawołania, zachowanie) od o do 3 punktów. 
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O D P O WI E D Z I 

 
 

ZADANIA    LOSOWANE 
 

Każda drużyna losuje dwa zadania, za poprawną odpowiedź otrzymuje po 2 punkty. Drużyna 
może poprosić o pomoc klasę, wówczas za prawidłową odpowiedź otrzymuje 1 punkt. 

 
1. W rodzinie jest 6 synów, każdy ma 1 siostrę. Ile dzieci jest w tej rodzinie? 

            Odp.  7 dzieci 
 

2. Rok 1670 – który to wiek? 
           Odp. Wiek XVII  (17) 
 

3. Kij ma dwa końce. Ile końców ma 2 ½  kija? 
           Odp. 6 
 

4. Człowiek ma u rąk 10 palców. Ile jest palców u 10 rąk? 
            Odp. 50 palców 
 

5. Co jest cięższe: 1 kilogram żelaza czy 1 kilogram pierza? 
            Odp.  Tyle samo 
 

6. Palą się 3 świece. Jedna gaśnie. Ile świec zostało? 
           Odp.  3  
 

7. Trzy małe kangurki odbyły wspólnie 9 kilometrowy spacer. Ile kilometrów przebył 
każdy z nich? 

           Odp.  9 km 
 

OSZUSTKA, CZY NIE? 
 

Pani Joanna jest oszustką, powinna dopłacić 100 zł. Za odpowiedź 1 punkt, za odpowiedź i uzasadnienie 
2 punkty. 
 

ZADANIA   TEKSTOWE 
 
Za poprawne rozwiązanie każdego zadania klasa otrzymuje 2 punkty.  
 
ZADANIE 1. Ile trzeba dodać do liczby 123, aby otrzymać liczbę zapisaną tymi samymi cyframi, ale w 
odwrotnej kolejności.  
 
Odp. 321 – 123 = 198 

 
ZADNIE 2. Na ile odcinków 30 centymetrowych można podzielić odcinek długości 15 m. 
 
Odp. 15 m = 1500 cm 

        1500 : 30 = 50  odcinków 
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ZADANIE 3. Jak z 16 zapałek ułożyć 5 kwadratów? 
 
Przykładowe rozwiązania: 

                  
 

KRZYŻÓWKA I GAZETA 
 
Krzyżówka: punktacja w zależności od liczby haseł  0 – 3 pkt. 
 
Gazeta:  dokładna liczba liter  3730, punktacja w zależności od dokładności oszacowania 0-3 pkt.  

 
 

ZADANIA   DO  WYBORU 
 

Po ustaleniu kolejności klas (rzut kostką) jedna z drużyn wybiera zadanie z poniższej listy dla drugiej, za 
prawidłową odpowiedź drużyna odpowiadająca otrzymuje 2 punkty. Jeżeli odpowiedź nie jest 
prawidłowa szansę zdobycia 1 punktu ma drużyna, który wybierała zadanie. 
 
      1. 82   to: 
 

a)   16 b)   64 c)   4 
  
      2. Różnica to wynik 
 

a)  mnożenia b) dodawania  c) odejmowania 
  
      3. Liczba 2004 zapisana cyframi rzymskimi to 
 

a)   MIV b)   MMVI c)   MMIV 
  
      4. Ćwierć banknotu 20-złotowego to: 
  

a)   4 zł b)   15 zł c)   5 zł 
 

5. Obwód kwadratu o boku 2 m wynosi: 
 

a)   8 m b)   8 dm c)   4 m 
 

      6. Jeżeli bieżnia na stadionie ma długość 
2

1
 km, to ile okrążeń muszą pokonać zawodnicy w biegu na     

 
     3 km? 

 
a)   6 b)   3 c)   9 
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T A B E L A    W Y N I K Ó W 
 
 

   4 a 4b 4c 
Pytanie 1                                 (0-2)    Zadania losowane 

(0-4) Pytanie 2                                 (0-2)    

Oszustka (0-2)      

Zadanie 1                                (0-2)    

Zadanie 2                                (0-2)    Zadania tekstowe 
(0-6) 

Zadanie 3                                (0-2)    

Krzyżówka                              (0-3)    Krzy żówka/gazeta 
(0-6) Gazeta                                     (0-3)    

Pytanie 1                                 (0-2)    Zadania do wyboru 
(0-4) Pytanie 2                                 (0-2)    

Wystąpienie drużyny              (0-2)    

Kolejność na mecie                (1-3)    Wyścig 1 
(1-10) 

Prawidłowe rozwiązanie        (0-5)    

Wystąpienie drużyny              (0-2)    

Kolejność na mecie                (1-3)    Wyścig 2 
(1-10) 

Prawidłowe rozwiązanie        (0-5)    

Wystąpienie drużyny              (0-2)    

Kolejność na mecie                (1-3)    Wyścig 3 
(1-10) Prawidłowe rozwiązanie        (0-5)    

Wystąpienie drużyny              (0-2)    

Kolejność na mecie                (1-3)    Wyścig 4 
(1-10) 

Prawidłowe rozwiązanie        (0-5)    

Hasło (4)      

Klasa (0-3) Zachowanie, stroje, zawołania    

Suma punktów 
 

   

 
 
 
 
 
 


