„SUPER MATEMATYK” - VIII etap
1. Ile jest liczb naturalnych mniejszych od 200, z których żadna nie dzieli się ani przez 2, ani przez

3? (Znajdź inną metodę niż wypisywanie liczb)
2. Maharadża obdarował trzy swoje córki perłami przechowywanymi w szkatułce. Najstarszej dał

połowę zawartości szkatułki i jedną perłę, młodszej połowę reszty i jedną perłę, a najmłodszej
połowę pozostałych pereł i jeszcze trzy perły i wówczas szkatułka pozostała pusta. Ile pereł miał
Maharadża w szkatułce i ile pereł dostała każda córka?
3. Podaj pola wszystkich prostokątów, których boki wyrażają się liczbami naturalnymi, a ich

obwody są równe 36 cm. Ile będzie takich prostokątów, który z nich ma największe pole?
4. Spośród 80 uczniów klas ósmych pewnej szkoły 34 bierze udział w konkursie matematycznym,

24 w konkursie fizycznym, 16 w konkursie chemicznym, przy czym 7 uczniów startuje w
konkursie matematycznym i fizycznym, 6 w konkursie fizycznym i chemicznym oraz 5 startuje
we wszystkich trzech konkursach. Ilu uczniów bierze udział tylko w jednym z wymienionych
konkursów? Ilu uczniów nie bierze udziału w żadnym z nich?
5. O godzinie 6.00 wyjeżdża ze stacji pociąg towarowy i jedzie z prędkością 36 km/h, o godz. 9.00

wyjeżdża z tej samej stacji pociąg osobowy i jedzie w tym samym kierunku co pociąg towarowy z
prędkością 63 km/h. O której godzinie pociąg osobowy dogoni pociąg towarowy?
6. Uczniowie klasy 6 opracowali trasę wycieczki, mierząc poszczególne etapy na mapie w skali 1:

50 000. Były to odpowiednio: I etap: 12 cm, II etap: 67mm, III etap: 4,8cm, IV etap: 0,65dm, V
etap: 0,08m. W jakim czasie pokonają trasę, jeżeli będą szli z prędkością 4km/h, a po każdych
dwóch etapach planują 15 – minutowy odpoczynek? Wynik podaj w godzinach i minutach. Zapisz
obliczenia.
7. W piórniku leży 7 ołówków czerwonych i 5 ołówków zielonych. Wyjmujemy ołówki na chybił

trafił. Ile musimy ich wyjąć, aby mieć pewność, że są wśród nich dwa czerwone i trzy zielone?
8. Kuba przejechał 432 km. Część drogi przejechał autobusem. Koleją przejechał 5 razy tyle, co

autobusem. Resztę drogi przebył statkiem. Droga wodna była 2 razy krótsza od lądowej. Prędkość
statku wynosiła 16 km/h. Ile czasu trwała podróż statkiem?
9. W pewnej szkole, do której uczęszcza 1000 uczniów, jest 30 klas. Udowodnij, że istnieje klasa,

która liczy, co najmniej 34 uczniów.
10. Prostokątna kartka papieru ma wymiary 192 mm na 84 mm. Tnąc taką kartkę wzdłuż jednej linii

prostej odcinamy kwadrat, a następnie powtarzamy to samo z pozostałą częścią kartki, i tak dalej.
Jaka jest długość boku najmniejszego kwadratu, jaki możemy w ten sposób otrzymać?

Powodzenia!
Rozwiązane zadania (wraz objaśnieniami) proszę dostarczyć do p. A. Smarszcz do piątku
22.03.2019r.
Zadania dostępne są na stronie internetowej szkoły ( zakładka „Nauka i sport”) lub w szkole,
u organizatora (sala 108).

