
KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WIEŻA BABEL” 2022/23 

– ODPOWIEDZI do zadań eliminacji szkolnych, kategoria JUNIORZY (kl. VI-VIII SP)  

 

Zad. 1. (81 pkt) 

1H   2E   3F   4G   5D   6A   7C   8B 

Zad. 2. (121 pkt) 

A: 3 B: 4 C: 6 D: 5 E: 7 F: 1 G: 2 

 

bona dobry 

grando wielkość / rozmiar 

malbono zło (za złość nie przyznajemy punktu) 

malrapida wolny / powolny 

rapido  szybkość / prędkość 

 

Zad. 3. (31+52 pkt)  

opt fără zece =   750 

zece şi cinci =   1005 

douăsprezece şi douăzeci =  1220 

 

240 trei fără douăzeci 

315 trei şi un sfert 

502 cinci şi două 

1130 unsprezece şi jumătatea 

1152 douăsprezece fără opt 

Jeśli ktoś w tym zadaniu wszędzie konsekwentnie ma zamienione si z fara, to przyznajemy 1 pkt za każdą taką 

odpowiedź. Wtedy za wpisane wcześniej godziny 8:10, 9:55 i 11:40 (wszystkie tak) przyznajemy 2 pkt. 

 

Zad. 4. (61+32 pkt) 420 = x 

505 = z 

900 = y 

vitanu  5  makumi atanu 50  viita vivali 200 

 

28 =  makumi avali na vitanu na vitatu 

53 =  makumi atanu na vitatu  

804 =  viita vitanu na vitatu na tuwana 



KONKURS LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ 

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „WIEŻA BABEL” 2022/23 

– ODPOWIEDZI do zadań eliminacji szkolnych, kategoria MŁODZICY (kl. III-V SP)  
 

Zad. 1. (42 pkt)  

250 trei fără zece 

315 trei şi un sfert 

502 cinci şi două 

1030 zece şi jumătatea 

Jeśli ktoś w tym zadaniu wszędzie konsekwentnie ma zamienione si z fara, to przyznajemy 1pkt. za każdą taką 

odpowiedź.  

 

Zad. 2. (81 pkt) 

1H   2E   3F   4G   5D   6A   7C   8B 

 

Zad. 3. (121 pkt) 

A: 3  B: 4  C: 6  D: 5  E: 7  F: 1  G: 2 

bona  dobry 

grando  wielkość / rozmiar 

malbono zło (za złość nie przyznajemy punktu) 

malrapida wolny / powolny 

rapido  szybkość / prędkość 

 

Zad. 4. (61+32 pkt) 420 = x 

505 = z 

900 = y 

vitanu  5 

makumi atanu 50 

viita vivali 200 

 

28 =  makumi avali na vitanu na vitatu 

53 =  makumi atanu na vitatu  

804 =  viita vitanu na vitatu na tuwana 


