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Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

etap I 

 
Cieszę się, że zdecydowałeś się na udział w naszym konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 45 minut. Wszystkie zadania 

należy rozwiązać na tej kartce. Nie używaj kalkulatora. Powodzenia! 

 Złota Żabka  

 
Zadanie 1. ( 9 punktów) 
Ile czcionek przedstawiających cyfry użyto do ponumerowania książki o 362 stronach? 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

Zadanie 2. ( 7 punktów) 
Oto fragment okna, które posiada jedną oś symetrii. Dokończ rysunek. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

Zadanie 3. ( 6 punktów) 

Cztery uczennice: Ania, Basia, Celina i Danusia uczestniczyły w zawodach pływackich i zajęły 4 pierwsze miejsca. 

Zapytano je, które miejsce zajęła każda z nich. Dziewczynki udzieliły następujących odpowiedzi: 

 Celina była druga, a Danusia – trzecia, 

 Ania była druga, a Danusia – czwarta, 

 Celina była pierwsza, a Basia – druga. 

 

W każdej z tych odpowiedzi jedna część jest prawdziwa, a druga fałszywa. Które miejsca zajęły dziewczynki  

w tych zawodach? 

 

                                

                                

                                

                                

 



Zadanie 4. ( 9 punktów) 
Liczby, które mogą być przedstawione w postaci prostokątnej układanki o bokach zawierających więcej niż jedną  

kropkę (prostokąt nie może składać się z kropek w jednym rzędzie), nazywamy prostokątnymi. Liczbami prostokątnymi 

są, np. liczby 6 czy 12. 

 

 6 12 12 

                        

                        

                        

a) Znajdź wszystkie liczby prostokątne pomiędzy 1 a 25. 

b) Znajdź najmniejszą liczbę prostokątną, którą można przedstawić na cztery różne sposoby. 

 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

 

Zadanie 5. (5 punktów) 

W stosunku do Warszawy różnice czasowe wynoszą: (10) godzin z Anchorage, ( 6) godzin z Nowym Orleanem, (+ 

3) godziny z Adan i (+ 8) godzin z Manilą. Wszystkie zegary wskazują ten sam czas w różnych miejscowościach. Na 

podstawie tych informacji przyporządkuj każdemu zegarowi odpowiednią nazwę miasta. 

     
                                

                                

 

 

Zadanie 6. ( 9 punktów) 

Oblicz pole zacieniowanego obszaru: 

 

 
 

 

 

Zadanie 7. ( 5 punktów) 

Znajdź najmniejszą liczbę pierwszą, która jest sumą trzech różnych liczb pierwszych. 

 

                                

                                

                                

                                
 

bądź 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 


