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„ZŁOTA ŻABKA” 2003/2004 
Konkurs w Dziedzinie Matematyki   

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej EKOS 

etap I 

 
Gratuluję decyzji o udziale w konkursie matematycznym. Na rozwiązanie zadań masz 45 minut. Wszystkie rozwiązania zapisz wyraźnie  na tej 

kartce. W trakcie rozwiązywania zadań możesz korzystać z brudnopisu, który nie będzie oceniany. Wszystkie rysunki wykonuj używając ołówka, 

cyrkla i linijki. Nie wolno używać kalkulatorów. 
Powodzenia! 

 
Zadanie 1. ( 8 punktów) 

Zapisz rok  oraz wiek każdego z wydarzeń, używając cyfr rzymskich, tak jak w pierwszym wierszu tabeli. 

 

Lp. Wydarzenie 
Data  w zapisie  liczb 

Wiek 
arabskich rzymskich 

1. Chrzest Polski 966 CMLXVI X 

2. Bitwa pod Grunwaldem 1410  
 

3. Bitwa pod Wiedniem 1683  
 

4. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791  
 

5. Odzyskanie niepodległości 1918  
 

 

Zadanie 2. (10 punktów) 

Dane są 4 odcinki o długości a oraz 4 odcinki o długości  ½ a. Narysuj trzy kwadraty o takich samych bokach, 

wykorzystując wszystkie odcinki. 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 



Zadanie 3. (10 punktów) 

Działania na liczbach naturalnych mogą być zapisywane w postaci tabelek. Na podstawie tabelek dodawania   

i mnożenia przedstawionych przykładowo uzupełnij tabelki działań dla liczb naturalnych. 

 

 

    
+ 3 5 

         3 5 
    

    
2 5 7         2 6 10     

    
8 11 13         8 24 40     

 

 

 + 3 5    +  9           3 5 

  41     9 23      12 18      60 

   27      26     28 42     51  

 

 

Zadanie 4. (6 punktów) 

Można przyjąć, że osoba prowadząca siedzący tryb życia w czasie odpoczynku wykonuje w ciągu minuty 

15 oddechów, a jej serce w tym czasie uderzy 60 razy. Podczas wysiłku nasze serce pracuje trzy razy szybciej, 

a oddychamy dwa razy częściej. Ile oddechów wykona człowiek w trakcie godzinnej jazdy na rowerze, ile razy uderzy 

w tym czasie jego serce? 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Odpowiedź:........................................................................................................................................................  

 

Zadanie 5. (8 punktów) 

Oktawian August zmarł  w 14 roku naszej ery w wieku 76 lat. W którym roku urodził się Oktawian August? 

                         

                         

                         

 

Odpowiedź : ...................................................................................................................................... ................... 

 

Zadanie 6. (8 punktów) 

Przedstawiona poniżej figura jest siatką sześcianu. Wpisz każdą z liter wyrazu ŻABA w odpowiedni kwadrat tak, by po 

złożeniu tej siatki w sześcian i ustawieniu go na ścianie „pustej”, litery na kolejnych ścianach bocznych utworzyły 

poprawnie napisany wyraz: ŻABA. 

 

 

    

    

    

 

 

Uwaga! Ten zapis: Ż A
 

B A  nie jest właściwy. 

 


