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XXVII NUDNA MATEMATYKA
klasa VI szkoªy podstawowej
ZESTAW A

Zadanie 1.
W±ród wszystkich liczb pierwszych, dwucyfrowych ile liczb ma:

a) cyfr¦ jedno±ci 1:

.....................................................................................................

b) cyfr¦ dziesi¡tek 5:

..................................................................................................

c) cyfr¦ jedno±ci 3 lub cyfr¦ dziesi¡tek 2:

.....................................................................

Zadanie 2.
Prostok¡t, którego jeden z boków jest czterokrotnie dªu»szy od drugiego boku oraz kwadrat
maj¡ równe obwody. Jaki jest stosunek pola prostok¡ta do pola kwadratu?

ODPOWIED: Stosunek pola prostok¡ta do pola kwadratu wynosi

...........................

Zadanie 3.
28 wrze±nia wypadª w tym roku w pi¡tek. W którym miesi¡cu/miesi¡cach w tym roku
28 dzie« miesi¡ca wypada dwa dni pó¹niej?

ODPOWIED:

.......................................................................................................

Zadanie 4.
Samochód A jechaª przez 3 godz. 20 min. ze staªa pr¦dko±ci¡ 90 km/godz. zu»ywaj¡c
7 litrów paliwa na 100 kilometrów. Samochód B jechaª przez 3 godz. 45 min. ze staªa
pr¦dko±ci¡ 60 km/godz. zu»ywaj¡c 10 litrów paliwa na 100 kilometrów.

a) Ile km przejechaª ka»dy z samochodów?

.................................................................

b) Który z samochodów zu»yª wi¦cej litrów paliwa?
c) Ile litrów zu»yª ten samochód?

....................................................

...............................................................................

.

XXVII NUDNA MATEMATYKA
klasa VI szkoªy podstawowej
ZESTAW B

Zadanie 1.
W±ród wszystkich liczb pierwszych, dwucyfrowych ile liczb ma:
a) cyfr¦ jedno±ci 3:

........................................................................................................

b) cyfr¦ dziesi¡tek 6:

.....................................................................................................

c) cyfr¦ jedno±ci 1 lub cyfr¦ dziesi¡tek 2:

........................................................................

Zadanie 2.
Prostok¡t, którego jeden z boków jest sze±ciokrotnie dªu»szy od drugiego boku oraz kwadrat maj¡ równe obwody. Jaki jest stosunek pola prostok¡ta do pola kwadratu?

ODPOWIED: Stosunek pola prostok¡ta do pola kwadratu wynosi

...........................

Zadanie 3.
28 wrze±nia wypadª w tym roku w pi¡tek. W którym miesi¡cu/miesi¡cach w tym roku
28 dzie« miesi¡ca wypada jeden dzie« pó¹niej?

ODPOWIED:

......................................................................................................

Zadanie 4.
Samochód A jechaª przez 2 godz. 40 min. ze staªa pr¦dko±ci¡ 90 km/godz. zu»ywaj¡c
10 litrów paliwa na 100 kilometrów. Samochód B jechaª przez 3 godz. 30 min. ze staªa
pr¦dko±ci¡ 80 km/godz. zu»ywaj¡c 8 litrów paliwa na 100 kilometrów.

a) Ile km przejechaª ka»dy z samochodów?

.................................................................

b) Który z samochodów zu»yª wi¦cej litrów paliwa?
c) Ile litrów zu»yª ten samochód?

..................................................

..............................................................................

