
 

„ZŁOTA ŻABKA”  2007/2008 

etap I  -  5 grudnia 2007 

Konkurs w Dziedzinie  Matematyki 

Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” 

 

Witaj! Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 45 minut. Czytaj uważnie polecenia, pisz starannie. Zadania 1,3,4,5,6 i 7  

musisz  wykonać na osobnych, otrzymanych od nauczyciela kartkach. Zanim to zrobisz, u góry kartek napisz swoje imię i 

nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko Twojego nauczyciela matematyki. Życzę Ci miłej zabawy i sukcesów! 

 

Zadanie 1. (6 pkt)  

Żaba wymyśliła grę:  

- Podzielę wszystkie przedmioty w moim domku na grupy tak, aby w każdej z grup znajdowały się te  

przedmioty, których plastelinowy model można ulepić z modelu każdego z pozostałych przedmiotów 

w grupie, bez rozrywania plasteliny, dziurawienia jej  na wylot, zlepiania końców i zalepiania dziur.  

Na ile grup da się podzielić przedmioty znalezione w domku Żaby przedstawione na poniższych rysunkach? 

Jakie przedmioty znajdą się w każdej z grup?  

 

 

Piankowa cyfra 3 

 

Ulubiony kubeczek Żaby 

 

 

Szklana kulka  
 

Piankowa cyfra 8 

 

Papierowa torba na zakupy 

 

Kółeczko do gry w ringo 

 

 

 

Przydatna rurka 

 (pusta w środku) 

 

Pluszowa maskotka,  

z którą Żaba śpi 

 

Zadanie 2. (8 pkt)  

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. 



Zadanie 3. (8 pkt)  

Żaba robiła pierogi. Do ciasta musiała dodać litr wody, niestety miała w domu tylko dwa garnki: pięcio- i 

siedmiolitrowy. Mimo to Żabie udało się dokończyć przygotowanie potrawy. Całą niepotrzebną wodę, którą 

musiała nalać do garnków, aby odmierzyć litr, Żaba zużyła do podlania ogródka. Oblicz, jaka jest najmniejsza 

ilość wody, jaką Żaba mogła podlać ogródek tego dnia.  

 

Zadanie 4. (5 pkt)  

Czy wiesz ile drzew jest w naszym lesie? - spytała Żaba Krasnoludka. 

Oczywiście, że wiem. Jest ich tysiąc i jeszcze połowa lasu. 

Ile drzew było w lesie? 

 

Zadanie 5. (8 pkt)  

Mamy cztery przedmioty o niewielkich gabarytach i różnej masie. Mamy też do dyspozycji wagę z dwiema 

szalkami (bez odważników). Kładąc na wadze dwa przedmioty, za pomocą jednego ważenia możemy ustalić, 

który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy.  

Przy pomocy ilu ważeń ułożyłbyś przedmioty według rosnącej masy? 

Opisz w punktach kolejne, potrzebne ważenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 6. (8 pkt)  

Żaba miała w lodówce 15 jaj. 7 z nich ugotowała na twardo. Niestety Żaba nie pamięta już, które jaja są 

ugotowane, a chce przygotować podwieczorek dla siebie i Krasnoludka. Każde z nich może zjeść jedną 

dowolną potrawę, albo kogel mogel    z dwóch jaj surowych albo porcję sałatki z dwóch jaj na twardo. Jaka jest 

najmniejsza liczba jaj, którą Żaba powinna wyjąć z lodówki i rozbić, aby mieć pewność, że uda jej się 

przygotować podwieczorek? 

 

Zadanie 7. (7 pkt)  

Żaba wymyśliła szyfr. Ponumerowała 32 litery polskiego alfabetu i podzieliła je na cztery grupy. W pierwszej 

znalazły się litery, których numery po dzieleniu przez cztery dawały resztę 1, w drugiej te, których numery przy 

dzieleniu przez cztery dawały resztę 2, w trzeciej te, których numery dawały przy dzieleniu przez 4 resztę 3, a w 

czwartej litery, których numery dzieliły się przez 4. Następnie przypisała do każdej litery liczbę od 1 do 32 w 

następujący sposób: grupie pierwszej przyporządkowała kolejno liczby od 9 do 16, grupie drugiej liczby od 25 

do 32, grupie trzeciej liczby od 1 do 8, a grupie czwartej liczby od  17 do 24. Zadowolona zaszyfrowała 

wiadomość: „ZŁOTA ŻABA”. Jaka była suma liczb, których Żaba użyła do zaszyfrowania tej wiadomości.  

 

 

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż 

                                

                                

 


