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MISTRZ ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNEJ 

Konkurs dla uczniów klas IV, V,VI. 
 

 

 

Cele konkursu: 

1. Rozwój uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów 

2. Popularyzacja wiedzy matematycznej. 

3. Wzbogacenie słownictwa matematycznego. 

4. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

5. Wdrażanie do samodzielnego czytania ze zrozumieniem tekstów o treści 

matematycznej. 

6. Rozwijanie umiejętności: 

 logicznego myślenia, 

 dedukcyjnego rozumowania, 

 spostrzegawczości, 

 odkrywania reguł, prawidłowości i związków, 

 stosowania uogólnień, 

 dokonywania analizy i syntezy. 

 

 

 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem konkursu są nauczycielki matematyki w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Ogrodzieńcu. 

2. Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiada  

Szkolna  Komisja  Konkursowa w składzie: 

       mgr Eliza Wacowska  

       mgr Anna Mizera 

3. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej: 

a. opracowanie regulaminu konkursu,  

b. opracowanie zadań na poszczególne etapy, 

c. organizacja i przeprowadzenie eliminacji oraz finału konkursu, 

d. sprawdzenie prac konkursowych,  

e. zakwalifikowanie uczestników konkursu do finału,  

f. ustalenie i ogłoszenie listy laureatów. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwoływania się od decyzji Komisji 

5. Konkurs trwa przez 10 tygodni i rozpoczyna się 20 lutego 2012r (poniedziałaek). 

6. W konkursie może brać udział każdy uczeń klas IV-VI, który zgłosi swoje 

uczestnictwo u pani Elizy Wacowskiej lub u pani Anny Mizery, najpóźniej do 16 

lutego.  

7. Konkurs polega na rozwiązywaniu łamigłówek, zagadek i różnorodnych zadań    

matematycznych. 

8. Każdy uczestnik otrzymuje raz w tygodniu jedno lub dwa zadania, odbite na kartce. 

Należy się po nie zgłosić do pani Elizy Wacowskiej lub pani Anny Mizery, w każdy 

poniedziałek po 1, 2, 3 lub 4 lekcji. Zadania będą także wywieszane na gazetce obok 

sali matematycznej nr 13. 
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9. Rozwiązane zadanie należy oddać następnego dnia tj. we wtorek (na podpisanej 

kartce), przed pierwszą lekcją do pani Elizy Wacowskiej lub pani Anny Mizery. 

Później zadania nie będą przyjmowane. Kartki nie podpisane nie będą sprawdzane. 

10. Zadania muszą być rozwiązane samodzielnie. Organizator konkursu ma prawo 

sprawdzić, czy uczeń umie je rozwiązać. W przypadku potwierdzenia 

niesamodzielności, uczeń otrzymuje punkty karne w liczbie równej liczbie punktów 

możliwych do zdobycia za dane zadanie. 

11. Poprawne rozwiązania oraz punktacja zadań będą wywieszane w piątki na gazetce 

obok sali matematycznej nr 13. 

12. Liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie wpisywana do tabeli 

zbiorczej, wywieszonej na gazetce obok sali matematycznej nr 13. 

13. Wszystkie osoby, które zdobędą największą liczbę punktów wezmą udział w finale, 

który odbędzie się w uzgodnionym. 

14. Każdy uczestnik finału otrzyma 3 zadania do rozwiązania w ciągu 45 minut, pod 

kontrolą członków Szkolnej Komisji Konkursowej. 

15. Spośród uczestników FINAŁU zostanie wyłonionych trzech laureatów (Mistrz oraz I i 

II Wicemistrz Łamigłówki Matematycznej) z największą sumaryczną liczbą punktów, 

którzy otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

 

Zachęcam wszystkich do udziału w konkursie i życzę powodzenia. 

 

Anna Mizera 

Eliza Wacowska 
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Zadania konkursowe 

 

I tydzień 

Pająki i żuki 

Harcerz zebrał do pudełka pająki i żuki – razem 8 sztuk. Jeśli policzymy wszystkie nogi  

w pudełku, to okaże się, że jest ich 54. 

Ile jest w pudełku pająków, a ile żuków? 

Z jednakowych cyfr 

Posługując się tylko dodawaniem napisz liczbę 28 przy pomocy pięciu dwójek, a liczbę 1000 

przy pomocy ośmiu ósemek. 

 

II tydzień 

Ile kwadratów? 

Ile kwadratów jest na tym rysunku? 

 

Kwadraty 

Osiem papierowych kwadratów tej samej wielkości leży jeden na drugim, zachodząc na siebie 

tak, jak pokazano na rysunku. Wymień je po kolei, zaczynając od leżącego na górze. 
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III tydzień 

Następna litera 

B    F   K   P 

Która z poniższych liter jest następna w tym ciągu? 

A   Z   Y   T   B 

Drogowskaz 

Określenia odległości na tym drogowskazie opierają się na pewnym porządku logicznym. 

Proszę określić, w jakiej odległości znajduje się Madeira? 

DACCA         700 km 

DELOS           550 km 

MEMPHIS     2001 km 

MADEIRA    …… km 

 

IV tydzień 

Krzesła w sali 

W kwadratowej sali do tańca trzeba ustawić pod ścianami 10 krzeseł w ten sposób, aby przy 

każdej ścianie była jednakowa ich ilość. Rozwiązanie przedstaw na rysunku. 

Tarcza zegarowa 

Podziel dwiema prostymi tarczę zegarową na trzy części w ten sposób, aby suma liczb 

zawartych w każdej części była jednakowa. Rozwiązanie przedstaw na rysunku. 

 

V tydzień 

Liczby w kółkach 1 

 Wszystkie liczby naturalne od 1 do 9 należy umieścić w kółkach tak, aby sumy liczb 

stojących przy każdym  boku trójkąta były takie same i wynosiły 20. 
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Liczby w kółkach 2 

Liczby naturalne od 1 do 8 należy umieścić w kółkach tak, aby sumy liczb stojących przy 

każdym boku kwadratu były takie same. 

 

 

 

 

 

 

VI tydzień 

Inteligentne ciągi 

Umiejętność dostrzegania reguł w różnych sytuacjach jest przydatna nie tylko w matematyce. 

Liczby każdego ciągu wypisane są według pewnej reguły. Odkryj ją i wypisz w wolne 

miejsca, kolejne dwie liczby (wyrazy) tego ciągu. 

Przykład: 0, 0, 5, 10, 15, 30, 35, ....., ....., 

Brakujące liczby to: 70 i 75. A oto reguła: 

     ∙2       +5      ∙2        +5         ∙2        +5        ∙2         +5 

0   →  0  →  5  →  10  →  15  →  30  →  35  →  70  →  75 

 

 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, ....., ..... . 

 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, ..... , ..... . 

 16, 11, 22, 17, 34, 29, 58, ..... , ..... . 

 

VII tydzień 

Kryptogram 

Kryptogram to zadanie, w którym litry należy zastąpić cyframi, tak aby liczby, które w ten 

sposób powstaną, tworzyły poprawne działania. Każdej literze odpowiada jedna cyfra, 

różnym literom – różne cyfry. 

Rozwiąż następujący kryptogram – ma on tylko jedno rozwiązanie. 

   KTO 

+ KOT 

    TOK 
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Dzieci i wnuki 

Gwarno będzie w święta u dziadków, gdy zjadą się dzieci z własnym potomstwem. Które 

dzieci są czyje, jeśli: 

 Barbara ma więcej dzieci niż brat. 

 Jurek i Oleńka mówią do Jerzego – wujku, a Magda do Haliny – ciociu. 

 Misia nie jest siostrą ani Grzesia, ani Arka, który ma troje rodzeństwa: brata Maćka i 

dwie siostry. 

 Halina ma córkę i syna. 

 

VIII tydzień 

Monety 

Wojtek miał w skarbonce monety pięćdziesięciogroszowe i dziesięciogroszowe – razem 40 

sztuk. Pewnego razu zamienił połowę posiadanych pięćdziesięciogroszówek na 

dziesięciogroszówki i ma teraz w skarbonce łącznie 60 monet. Ile jest teraz wśród nich 

dziesięciogroszówek? 

 

Szyfr 

Hasło „dwa jest najmniejszą liczbą pierwszą” 

można zaszyfrować następująco: wyrazy 

piszemy jeden pod drugim tak, aby kolejne litery 

znalazły się w tych samych kolumnach, 

następnie spisujemy litery kolumnami, 

otrzymując ciąg: 

D W A         

J E S T        

N A J M N I E J S Z Ą 

L I C Z B Ą      

P I E R W S Z Ą    

 

DJNLPWEAIIASJCETMZRNBWIĄSEZJĄSZĄ 

 

Rozszyfruj hasło zakodowane w ten sam sposób: 

 

MJMUPAEOLRTSIUZETMBEMIDAOMTNIYYOKMTAEM 

 

IX tydzień 

Duchy (zadanie rymowane) 

W starym ogrodzie stał dom równie stary, 

jak przystało, w nocy królowały tu czary, 

lecz za dnia żyli ludzie, co przywykli już całkiem, 

że czasami się działy w nim rzeczy niezwyczajne. 

To z obrazu zlazł dziadek, co był wielce wiekowy, 

z dwa razy młodszym synem, co noc szli w zawody, 

który z nich jest straszniejszy, który głośniej dzwoni 

łańcuchami, zębami, lecz w diablej pogoni 

godziła ich zwykle babcia, co z obrazu innego 

laską im wygrażała, udając hrabiego. 

Była dwa razy tyle starsza od syna, co młodsza od dziadka. 

W całym tym towarzystwie była jedna wpadka. 

Na obrazach tych malarz zapomniał umieścić 
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ojca oraz matki, widać – nie chcieli się zmieścić. 

Mniej przeto było duchów, co nocą w tym domu 

spać spokojnie, głęboko nie dali nikomu, 

a straszyć mieli dotąd, póki jakaś głowa 

policzyć nie zdoła, ile lat mieli wtedy, gdy ich malarz malował. 

By rachunki ułatwić, bo nie lada sztuka, 

powiemy, że dziadek był sześć razy starszy od wnuka, 

a wnuk – tu wiadomość podamy takową, 

był w wieku wyznaczonym najmniejszą liczbą dwucyfrową. 

Może ktoś policzyć pomoże wiek duchów mieszkańcom 

i tym samym położy kres ich nocnym harcom. 

 

Rozcinanie taśmy 

Z E M J E S I E N D O D I E N E T P R A W A N  

Taśmę należy porozcinać i z otrzymanych części ułożyć hasło. 

 

X tydzień 

Defilada 

Sierżant przygotowywał do defilady oddział liczący mniej niż 500 żołnierzy. Próbował ich 

najpierw ustawić trójkami, ale jeden zostawał. Także przy ustawieniu czwórkami, piątkami 

 i szóstkami, zawsze jeden zostawał. W końcu spróbował ich ustawić po siedmiu w szeregu 

 i stwierdził z ulgą, że nikt nie został. Ilu żołnierzy liczył oddział? 

 

Kije 

Każdy kij ma dwa końce. Ile końców ma trzy i pół kija? 

 

Zadania finałowe 

Serdecznie witam w finale konkursu „ Mistrz łamigłówki matematycznej”.  To, że 

znaleźliście się dzisiaj w tym miejscu już jest sporym osiągnięciem, gdyż świadczy o logice 

Waszego myślenia oraz o systematyczności. Na rozwiązanie poniższych zadań macie 45 

minut. Wytężcie więc Wasze umysły i.......do pracy. Życzę powodzenia w rozwikływaniu 

matematycznych zagadek. 

 

 

Owce i świnie 

Farmer Giles sprzedał trzy owce i kupił dwie świnie, dokładając do transakcji 20 funtów. 

Następnie sprzedał dwie owce i kupił jedną świnię, w tej drugiej  transakcji wychodząc na 

zero. Wszystkie owce miały taką sama cenę i wszystkie świnie kosztowały tyle samo. Jaka 

była cena owcy? Ile kosztowała świnia? 
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Sto 

Przy pomocy dowolnych działań matematycznych i nawiasów przedstaw liczbę 100 za 

pomocą pięciu jedynek i  pięciu piątek, przy czym za pomocą pięciu piątek można to 

wykonać na dwa sposoby. 

 

 

Fałszywy Mikołaj 

Prawdziwy Mikołaj zawsze mówi prawdę, fałszywy Mikołaj zawsze kłamie. Wiadomo, że 

wśród Mikołajów A, B i C jest dwóch prawdziwych i jeden fałszywy. Mikołaj A mówi: 

„Mikołaj B jest fałszywy”. Mikołaj B mówi: „Mikołaj C jest prawdziwy”. Mikołaj C mówi: 

„Mikołaj A jest fałszywy”. Który z nich jest fałszywym Mikołajem? 

 

 

Rozwiązania zadań konkursowych 

 

I tydzień 

 Pająk ma 8 nóg, a żuk 6. W pudełku jest 3 pająki i 5 żuków. 

 22 + 2 + 2 + 2 =28            888 + 88 + 8 + 8 + 8 =1000 

 

II tydzień 

 23 

 A, D, G, H, F, B, E, C. 

 

III tydzień 

 Z:  zaczynając od B przeskakujemy kolejno o 3, 4, 5 i 6 liter. 

 1501 – należy dodać cyfry rzymskie występujące w wyrazie. 
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IV tydzień 

 

 

V tydzień 

               4                                 1       8       3 

           1      8                              5               7 

       9              3                          6       4       2 

    6     7       2     5 

 

VI tydzień 

 54, 61 

 56, 72 

 53, 106 

 

VII tydzień 

  495 

+459 

  954 

 

Rodzice Barbara Jerzy Halina 

Dzieci 
Arek, Maciek, 

Oleńka, Magda 
Grześ Jurek, Misia 

 

VIII tydzień 

 Po zamienieniu jednej monety 50gr ubywa jedna moneta, a przybywa 5 nowych, czyli 

ostatecznie przybywają 4 monety. 

60 – 40 = 20 monet przybyło 

20:4=5 50gr zostało zamienionych 

5*2=10 50gr było na początku 
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W skarbonce zostało 5sztuk monet po 50gr 

5*5=25szt monet po 10 gr wrzucono do skarbonki 

(40-10)+25=55 sztuk- jest 50 dziesięciogroszówek 

 Matematyka jest moim ulubionym przedmiotem. 

 

IX tydzień 

 Dziadek – 60 lat, babcia – 50 lat, syn – 30 lat, wnuk – 10 lat. 

 Dodawanie jest przemienne 

X tydzień 

 301 

 8 

 

Rozwiązania zadań finałowych 

 owca – 20 funtów, świnia – 40 funtów 

 111 – 11 =100                5 ∙ 5 ∙ 5 – 5 ∙ 5 = 100                 (5 + 5 + 5 + 5) ∙ 5 = 100 

 A jest fałszywy, a B i C są prawdziwi (Gdyby Mikołaj A był prawdziwy, to mówiłby 

prawdę, czyli Mikołaj B byłby fałszywy. Wtedy to, co mówi B, byłoby kłamstwem, 

czyli Mikołaj C byłby fałszywy. To jest niemożliwe, bo tylko jeden z Mikołajów jest 

fałszywy).  
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 Ankieta ewaluacyjna 

 

 

 

Ankieta 

 

Celem ankiety jest zebranie opinii uczestników na temat konkursu – Mistrz Łamigłówki 

Matematycznej. 

Proszę uważnie przeczytać pytania i zaznaczyć krzyżykiem (X) wybraną odpowiedź. 

 

1. Czas trwania konkursu był: 

a. zbyt długi 

b. w sam raz 

c. za krótki 

1. Konkurs był: 

a. interesujący 

b. nudny 

c. nie mam zdania 

2. Konkurs poszerzył moją wiedzę matematyczną: 

a. tak 

b. nie 

c. trochę 

3. Zadania rozwiązywałam/em: 

a. samodzielnie 

b. z  pomocą innych 

c. różnie 

4. Zadania były dla mnie: 

a. łatwe 

b. trudne 

c. zbyt trudne 

5. Polecenia do zadań były: 

a. zrozumiałe 

b. mało precyzyjne 

c. różnie 

6. Chciałabym/Chciałbym, aby podobne konkursy były jeszcze organizowane: 

a. tak 

b. nie 

c. jest mi to obojętne 

                                                         

                                                                                                Dziękuję za wypełnienie ankiety 

 


