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Zadanie 2 : (5 punktów) Liczne połączenia
Piotr chce wykonać przedstawioną konstrukcję
sześcienną. Ma namagnesowane patyczki oraz
namagnesowane i ponumerowane kulki:

Epreuve 1 : (7 punktów) 713705
Alice switches on her calculator. She touches each of these buttons once and once only:

Then she presses the

button to get the answer 83.

Zadanie 3 : (7 punktów) Cisza – kręcimy!

In what order did she press the buttons ?
Epreuve 1 : (7 punktów) 713705

Alice allume sa calculatrice. Elle appuie une seule fois sur chacune de ces touches

Elle presse ensuite sur la touche
et obtient le résultat 83
Dans quel ordre a-t-elle appuyé sur les touches ?
Epreuve 1 : (7 punktów) 713705
Alice schaltet ihre Rechenmaschine ein.
Sie drückt ein einziges Mal auf jede dieser Tasten :

Sie drückt dann auf die Taste
und erhält 83 als Ergebnis.
In welcher Reihenfolge hat sie auf die Tasten gedrückt ?
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Patyczek łączy dwie kulki tylko wtedy, gdy jedna z
wpisanych liczb jest wielokrotnością drugiej.
Ponumeruj kulki na szkicu Piotra.

Podana figura składa się z dwóch rodzajów półkoli. Półkola znajdują się po obu stronach
odcinka. Promień dużego półkola
wynosi 7,2 cm.
Skonstruuj tę figurę
w rzeczywistych wymiarach.
Uwaga: nie przerysowujemy linii
przerywanych.
Zadanie 4 : (10 punktów) Szybszy od własnego cienia
Czarodziej Gandalf prosi Niebieskiego Krasnala
o obliczenie wysokości swojej wieży.
Niebieski Krasnal wie, że wielkość przedmiotu jest
proporcjonalna do wielkości jego cienia:
- Gandalf ma 2 metry wzrostu, a długość jego cienia
wynosi 1,2 m;
- Niebieski Krasnal ma 50 centymetrów wzrostu,
a długość jego cienia wynosi 30 cm;
- Długość cienia wieży wynosi 9,3 m.
Jaka jest wysokość wieży? Uzasadnij swoją odpowiedź.
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Zadanie 5 : (5 punktów): Mniej światła
Juliusz przygotował na swoje
przyjęcie urodzinowe akcesoria
oświetleniowe: 4 kolorowe świecące
płytki i 4 nakładki, które można
obracać.
4 świecące płytki:

Aneks w
Załączniku

4 nakładki:
Aby
stworzyć
odpowiednią
atmosferę, chłopiec chce, żeby każda płytka:
- świeciła tylko na jeden kolor (zielony, żółty, czerwony bądź niebieski);
- była innego koloru niż pozostałe.
Na każdą płytkę przyklej nakładkę tak, by stworzyć wymarzoną przez Juliusza
atmosferę.

Zadanie 6 : (5 punktów) Matematyczny pociąg

Zadanie 7 : (7 punktów) Serce ma
swoje racje ...
Na rysunku ukryte jest imię
i nazwisko znanego matematyka.
Rysunek zawiera jednak za dużo
liter. Liczba w kratce wskazuje, ile
liter należy wykreślić z
wierzchołków kratki.
Przyklej rysunek z widocznym
imieniem i nazwiskiem
matematyka.
Zadanie 8 : (10 punktów): Spalisz
się na stosie
Około 800 klas zapisało się w tym roku na konkurs "Matematyki bez granic
junior". John mówi, że gdybyśmy ułożyli wszystkie testy dla uczestników
konkursu jeden na drugim, stos byłby wysoki jak góra.
Aby się dowiedzieć, czy John ma rację, oszacuj wysokość tego stosu.
Uzasadnij swój tok rozumowania.

Zadanie specjalne dla VI klasy szkoły podstawowej

Emma bawi się pociągiem.
Pociąg zatrzymał się na stoku.
Dziewczynka może zmienić kolejność wagonów w następujący sposób:
- odczepia jeden wagon;
- te, które stoją z tyłu, przesuwają się po stoku i zajmują powstałą w ten sposób wolną
przestrzeń;
- dostawia odczepiony wagon na samym szczycie stoku.
Emma chciałaby ustawić wagony
w pokazany sposób

Zadanie 9 (10 punktów):
Bóg matematyki
W klasztorze Mât-è-Maat Hikh
żyją mnisi. Wznosząc modły do
króla matematyki Sirika Edhwarda
przekręcają każdy z 9 bębnów. Na
każdym bębnie widnieje jeden i ten
sam ciąg 12 znaków. Jedno pole
zawiera jeden znak.
Wpisz ciąg znaków.

za pomocą jak najmniejszej liczby ruchów
Przyklej kolejne etapy ustawiania wagonów.
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Aneks do zadania 5 :
4 świecące płytki :

4 nakładki :

Aneks do zadania 6 :
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