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Matematyka Bez Granic Junior Vi VI klasy szkoły podstawowej
Etap finałowy edycja 2022 (8 marca 2022)

Epreuve 1: (7 punktów) Die Nachspeisenkarte!
Soluzione da redigere in francese o in ingle.
Elena, Lucas, Johanna und Paul sindim Restaurant und wählen alle
eineandereNachspeise: Erdbeerkuchen, Schokoladencreme,
einmitKaffeecremegefülltesTeilchen, Apfelkuchen.

 Elena mag keinen Kuchen ;
 Paul nimmt die Schokoladencreme.
 Lucas mag keine Äpfel.

Wer isst was ?

Épreuve 1 : (7 punktów) Die Nachspeisenkarte!

In a restaurant, Eléna, Lucas, Johanna and Paul each have a different dessert:
strawberry tart, chocolate mousse, coffee éclair or an apple tart.

 Eléna does not like tarts ;
 Paul has the chocolate mousse ;
 Lucas does not like apples.

Who eats what ?

***
Zadanie 2: (5 punktów) Przekąski!

Helena potrzebuje dwudziestu trzech przekąsek na ceremonię wręczenia nagród
edycji finałowej MBG Junior. Każda przekąska kosztuje 3 Euro. Korzysta z
promocji, w której przy zakupie czterech przekąsek, piątą otrzymuje się za
darmo”.
Ile najmniej zapłaci za przekąski? Uzasadnij swoją odpowiedź.
***

Zadanie 3 : (7 punktów) Gandoulf i 9 krasnoludków!

Z powodu pomyłki w zaklęciu przy Gandoulfie pojawia się dziewięć Niebieskich
Krasnoludków. To o osiem Niebieskich Krasnoludków za dużo!. Gandoulf zna dwa
przydatne zaklęcia:

KWIATOKRASNOLUDEK KPLUSKRASNOLUDEK

To zaklęcie zmienia 5 krasnoludków w
5 kwiatów.

To zaklęcie sprawia, że pojawiają
się 4 nowe krasnoludki.

Wypowiada je wiele razy, aż zostaje przy nim tylko jeden krasnoludek.

Ile kwiatów wyczarował Gandoulf do momentu, w którym został przy nim
tylko jeden krasnoludek? Uzasadnij swoją odpowiedź.

***
Zadanie 4 : (5 punktów) Maski z twarzy!

Nauczycielka prosi uczniów o udekorowanie maski na
karnawał. Rozdaje im 4 elementy.
Są one:

- tego samego kształtu;
- tej samej wielkości;
- w różnych kolorach;
- klejone bez zakładek.

Maska jest w całości udekorowana.

Pokoloruj na masce wszystkie cztery elementy rozdane przez nauczycielkę.
(tekst na rysunku – Otwory na oczy)

***
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Zadanie 5 : (7 punktów)The Maze ! (załącznik)

Czarnobrody przeciął mapę swojej wyspy na 9 części, aby ochronić swój skarb.
Robin znalazł wszystkie części (patrz załącznik) i chce złożyć mapę, aby ukraść
jego skarb. Wie, że:

- mapa jest kwadratowa;
- przedstawia całą wyspę;
- skarb znajduje się dokładnie na środku mapy.

Przyklej złożoną mapę, zaznaczając miejsce, w którym znajduje się skarb.

***

Zadanie 6 : (5 punktów) Tajfun fun fun! (patrz załącznik)

Nad Oceanem znajduje się cyklon i przemieszcza się w stronę Wyspy
Matematycznej. Każdego dnia gdy cyklon przemieszcza się, a jego promień
zmniejsza się o 200 km. W tabeli pokazano przemieszczanie się oka cyklonu.

Od
poniedziałku w
południe do
wtorku
w południe

Od wtorku w
południe do
środy w
południe

Od środy w
południe do
czwartku w
południe

Od czwartku
w południe do
piątku w
południe

Liczba
kilometrów
w kierunku
wschodnim

800 600 400 200

Liczba
kilometrów
w kierunku
północnym

200 800 600 400

Na mapie w załączniku przedstawiono pozycję cyklonu w poniedziałek w południe.
Tego dnia promień cyklonu wynosił 1600 km.
Pokoloruj na czerwono tę część wyspy, która zostanie dotknięta przez cyklon.

***

Zadanie 7 : (7 punktów): W poszukiwaniu liczby idealnej!

Liczby idealne należą raczej do rzadkości. Liczba idealna to liczba równa sumie
jej dzielników różnych od niej samej.
Na przykład 6 jest liczbą idealną, ponieważ:

- 1, 2 i 3 są dzielnikami liczby 6 różnymi od 6;
- 1 + 2 + 3 = 6.

Poszukaj jedynej liczby idealnej pomiędzy liczbami 15 i 30. Uzasadnij swoją
odpowiedź.

***

Zadanie 8 : (5 punktów) Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć…!

Antek postanowił policzyć na głos, bez zatrzymywania się, do miliarda.

Czy skończy do końca dnia? Wyjaśnij swój tok rozumowania.
***

Zadanie tylko dla VI klasy szkoły podstawowej

Zadanie 9 : (7 punktów) Do miski ! (patrz załącznik)

Każdy pies musi dojść do swojej miski bez wychodzenia poza pola.
Uwaga:

- każdy pies jest tego samego koloru, co jego miska;
- każdy pies może przejść z jednego pola na inne tylko wtedy, gdy mają one

wspólny bok;
- dwa różne psy nie mogą przejść przez to samo pole.

W załączniku zaznacz drogi wszystkich psów.

***
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UWAGA

 Rozwiązanie każdego zadania należy podać tylko na jednym arkuszu
odpowiedzi formatu A4.

 Dla każdego zadania należy podać tylko jedno rozwiązanie.

 Rozwiązanie zadanie nr. 1 należy podać w preferowanym języku obcym
podanym w formularzu zgłoszenia.

 Za poprawnie rozwiązane zadania nr 1, ale sformułowane w języku polskim
zostanie przyznany tylko jeden punkt.

 Wszystkie rozwiązania zostaną uwzględnione, nawet jeśli są częściowe.

 Oceniona zostanie jakość rozumowania, udzielonej odpowiedzi (wraz ze
schematem, tabelą, rysunkiem, wyjaśnieniem słownym ...).

 Uwzględniona zostanie staranność rozwiązania każdego zadania.

Załączniki.

Zadanie. 5.



Etap finałowy Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” Junior edycja polska 2021/2022 Strona 4//4

Zadanie 9.
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