
 Zestaw 6

Zadania konkursowe

 (04.05- 25.05. 2016r.) 

klasa II

1.Oblicz: 3√ 133
⋅2+132

⋅13+5⋅133

2. Koło , które na drodze  0,6 km wykonało 500 obrotów, ma średnicę równą.....

3.Pole narysowanego obok prostokąta jest równe:     

3x +y

        

    x-y                                                        2x  +y

2y+7

4.W trójkącie prostokątnym różnica miar kątów ostrych wynosi 700  .Oblicz miary kątów 

tego trójkąta.

5.Suma cyfrl liczby  dwucyfrowej wynosi 13. Po przestawieniu cyfr tej liczby  otzrymamy 

liczbę o 9 mniejszą od początkowej. Jaka to liczba?

6.Oblicz pole koła o środku w punkcie S.

7. Oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o promieniu 7 cm.

8.Pole rombu jest równe 22,5 √ 3 , a  kąt ostry ma miarę 600  .Bok  rombu ma długość...

9.Oblicz wartość wyrażenia ( √ 5+2 √ 45 )2 
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1.  O ile procent zwiększy się pole kwadratu, jeśli obwód kwadratu zwiększymy  o 80%?

2. Kopa to 60 sztuk, a mendel to 15 sztuk. Kopa jest większa od mendla:

 A. o 4% B. o 400% C. o 300%  D. o 40% 

3.Aby rozwiązaniem równania 4x – 5 = 3(x – ♠) była liczba –1, w miejsce ♠ należy 

wstawić. ....

4. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 19:15?

5. Hurtownik kupił 2 tony bananów, 54 bananów sprzedał z zyskiem 12%, a resztę sprzedał 

z zyskiem 5 %. Na całej transakcji zarobił 424 złote. Ile zapłacił za wszystkie banany?

6. Pan Pączek piecze ciasto. Według jego przepisu należy wziąć 60 g masła, 90 g cukru i 

150 g mąki. Pan Pączek ma wystarczającą ilość masła i cukru, ale mąki ma tylko 120 g. O 

ile mniej cukru i masła musi użyć, aby uzyskać mieszaninę o właściwych proporcjach?

7.

8. Rysunek poniżej składa się z trzech półprostych o początkach w wierzchołkach trójkąta. 

Udowodnij, że:

a) α+β+γ =360

9.  Zosia miała pewną ilość pieniędzy. Za 7
12

 wszystkich pieniędzy kupiła koleżance na 

imieniny maskotkę, a za resztę – książkę. Okazało się, że książka jest o 1,20 zł tańsza od 

maskotki. Ile pieniędzy miała Zosia? 


