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„ZŁOTA ŻABKA” 2012/2013
etap I – 6 grudnia 2012
Konkurs w Dziedzinie Matematyki
Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Cieszę się, że bierzesz udział w naszym Konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 45 minut. Próby możesz
wykonywać na załączonych kartkach przeznaczonych na brudnopis. Wyniki wpisz do arkusza. Zanim to zrobisz, u góry kartek napisz swoje imię
i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko Twojego nauczyciela matematyki. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową
swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ...
Twoja Żabka

Zadanie 1. (4 pkt.)
W szeregowcu żyją 4 rodziny: Kowalskich, Kaczmarków, Ratajczaków i Maliniaków. Każda rodzina opiekuje się jakimś
zwierzątkiem: państwo Maliniakowie mają psa, zaś Kaczmarkowie mają papugę i mieszkają w domu nr 2. Państwo
Ratajczakowie mieszkają w domu nr 3, żółw i papuga nie są sąsiadami, a kot to pozostałe z 4 zwierzątek zamieszkujących
szeregowiec. Uzupełnij tabelę tak, aby przedstawiała sytuację opisaną w zadaniu.
Dom nr 1

Dom nr 2

Dom nr 3

Dom nr 4

Rodzina
Zwierzątko

Zadanie 2. (8 pkt.)
Grupa żab z gatunku trawnych i moczarowych wyruszyła na łowy. Każda miała złapać w ciągu jednej minuty jedną muchę.
Liczba żab trawnych, które złapały muchy, była taka sama jak liczba żab moczarowych, które much nie złapały. Których żab jest
więcej: tych, które złapały muchy, czy żab moczarowych? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 3. (8 pkt.)
Dany jest diagram z 10 polami. Na 8 polach ustawione są pionki w sposób pokazany na rysunku (n oznacza pionek w kolorze
niebieskim, c oznacza pionek w kolorze czerwonym). Dwa pola są puste. Można przestawiać na wolne miejsca równocześnie dwa
stojące obok siebie pionki bez zmiany ich kolejności.
n
c
n
c
n
c
n
c
Podaj taki sposób postępowania, by po wykonaniu
czterech przestawień uzyskać ustawienie, w którym najpierw występują pionki czerwone, a potem niebieskie. Dla pokazania jak
należy przestawić pionki wykorzystaj poniższe tabele.

Rozwiązanie:

przestawienie 1:
przestawienie 2:
przestawienie 3:
przestawienie 4:

Zadanie 4. (z poprzednich lat - 5 pkt.)
Ze studni musimy zaczerpnąć dokładnie 1 litr wody, używając do tego celu dwóch naczyń o pojemności 3 litry i 5 litrów. Opisz,
jak to zrobić.

Zadanie 5. (9 pkt.)
Każdą z poniższych brył sklejono z tej samej liczby jednakowych sześcianów. Gdyby pomalować wszystkie ściany powstałych
brył, to która z nich miałaby największą powierzchnię do pomalowania? Odpowiedź uzasadnij.

A.

B.

C.

D.

E.

Zadanie 6. (6 pkt.)
Najmniejszą żabą świata jest Paedophryne amanuensis. Natknęli się na nią naukowcy w Papui Nowej Gwinei. Płaz ten miał tylko
7 mm długości. Dla porównania – największa żaba żyjąca na Ziemi, która nazywa się Goliat (Conraua goliath), może dorastać
nawet do 33 cm długości. Ile najmniejszych, a ile największych żab musiałoby się ustawić jedna za drugą, by zająć autostradę
A-2 z Poznania do Warszawy długości 306 km?

Zadanie 7. (10 pkt.)
Diagram należy podzielić po przerywanych liniach na prostokątne działki. W każdej powinny się znaleźć dokładnie dwie
jednocyfrowe liczby – takie, by przynajmniej jedna z nich była równa wielkości tej działki (liczbie tworzących ją kratek). Każda
kratka może należeć tylko do jednej działki.
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