LIGA MATEMATYCZNA – zadania styczeń 2018r.

Zadanie 1 – 3 punkty
Monika chce kupić osiem książek, ale brakuje jej 7 zł. Kupiła więc tylko siedem i pozostało jej 5 zł. Ile
kosztuje jedna książka, jeżeli wiadomo, że wszystkie tytuły są w tej samej cenie?
Zadanie 2 – 2 punkty
Stefan miał wyczyścić płot. Jednego dnia wyczyścił 2 sztachety. Każdego następnego dnia czyścił 3 razy
więcej niż poprzedniego. Ile sztachet wyczyścił w ciągu 4 dni?
Zadanie 3 – 4 punkty
Urodziny Marka, Stefka, Felka i Michała przypadają w następujące dni (kolejność przypadkowa): 23
czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i Michał urodzili się w tym samym miesiącu. Michał i
Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego chłopca.
Zadanie 4 – 4 punkty
Pan Marek walczy z nadwagą, w związku z tym postanowił, że codziennie zrobi 8000 kroków. Długość
kroku Pana Marka wynosi około 5 dm. Pan Marek uważa, że tym sposobem przejdzie w ciągu tygodnia
ponad 30 km, czy słusznie?
Zadanie 5 – 2 punkty
Ślimak w niedzielę rano wpadł do studni na głębokość 7m. W ciągu dnia ślimak wspina się o 3m zaś w
nocy zsuwa się o 1m. Którego dnia ślimak dojdzie do końca studni?
Zadanie 6 – 3 punkty
Właściciel sadu postanowił zorganizować pod koniec sezonu promocyjną sprzedaż jabłek. Ustalił
nietypowy system płacenia. Torby na owoce, które wręczano kupującym, mieściły dokładnie siedem
jabłek. Jedna torba z jabłkami kosztowała 5zł, a każde jabłko luzem 15zł. Zatem co kosztowało więcej:
10 jabłek, 30 jabłek czy 50 jabłek?
Zadanie 7 – 2 punkty
Po jednej stronie alejki w parku znajduje się 9 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi
8 metrów. Jurek przeszedł całą drogę tą alejką od pierwszej do ostatniej latarni. Ile metrów przeszedł?
Zadania proszę dostarczyć do pana Wojciecha Patalasa do 5 lutego 2018

