
I Konkurs ,rMistrz rachunku pamięciowego"
o puchar Dyrektora SP 2
w Ustroniu w roku szkolnym 201312014

KOD UCZNIA

tl-tl
Poziom:
Data:
Czas pracy :

klasa 4
13 kwietria 2014r.
45 minut

Informacje dla ucznia ,\ . t

1. Na sfuonie tytrrłowej arkusza, wryalaczonym:niejscu wpisz swój kod ustalony ptzez
komisję.

2. Sprawóź, czy arkusz konkursowy zańera4 strony i40 zńń.
3. Crytaj uważnie licz wpamięci i wpizuj Ęlko sam wynik!
4. Wpiki zapisuj dfugopisem lub piórem. Nie uĄruraj korektorą a jeśli się pomylisz, to skreśl

i napisz obok inne rozwiąanie.
5. W zadaniach od 26. do 31. postaw ,x" ptalr prawidłowym wskazaniu odpowiedzi,

a w zadaniach od 36. do 39. postaw ,,x" prą| prawidłowym wskazaniu PRAWDY lub
FAŁSzu.

6. Staraj się nie popebriać błędów ptzy zamLaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,

7. Nie wolno Ci korrystaó z kalkulatora nie wolno zapisywaćpisemnych obliczeń i nie można
ro4isywać zńan.

Wypehia komisja konkursowa

Nr zadania 1 -25 26 -30 31_ 35 36-39 40 Razem

Liczba punktów możliwych
do zdobycia 25 5 5 4 6 45

Liczba punktów uzyskanych
przez uczestnika konkursu

Oblicz w Pamięci i wpisz tylko san wynik . Za|<ażdy poprawny wynik otrzymujesz 1 punkt

r) 3 + 45+17:
2) 67+32+8+13=

3) 67-1,9=

4) 72-25 =

5) l22,2:
6) 105:3 =

7) 76,Q:



8) 416:4:

9) 0:45 =

10) 72000: 900:

11) 25:

12) 234,4=

13) 14+6,7:

14) 50.30+811=

15) 458 +2l:

16) 23 + tI2:

17) 14 000 - 9000 :

18) 78 .§: i,.

19) 69,3:

20) 8l5 +96:

2l) 3332+2333:

22) 32+6+11:

23) (g03 + 97) , 5:

24) 63:3 _9 :

25) 16 + 4. 5 _2=

W zadaniach od 26. do30 Ęlko jedna odpowiedź jest popraw na. Zaznacz ją i postaw
,,x" na literze przy prawidlowym wskazaniu oaporoi"j"i.

26) Jola mieszka w wieŻowcu w mieszkaniu ur 22. Na pańerze są trry mieszkania
i na kaŻdYm z Pięter teŻ są fr4l mieszkania. Na którym piętrze mieszka Jola?
A.6
B.7
C.8
D,9



27) Adam i JaŚ mają razem 160 znaczków. Adam ma o 20 znaczkówwięcej od Jasia.
Ile znaczków ma Adam?

..A.70

B. 80

C. 90

D. 140

28)DomY PrzY ulicY, na której mieszka AIa, są ponumerowane liczbami od 1 do24.
Ilerazy cyIra? występuje w nunl€racji tych domów? i l

A.2

B.6

C.7

D.8

29) Ania kuPiła 7 jednakowych wafelków i otrzymała resztę 4 grosze. Ile pieniędąy dała
kasjerce?

A.l ń
B.2 Ą
C.3 ń
D.4 ń

30) Ilocąrn dwóch liczb to 36, a ich §l łla 20. Jaki jest ich iloraz?
A.9
B. 16

C. 36

D. 720

!Y zadaniach od 31. do 35. w miejsce ..... wstaw poprawną odpowied:ź

32) Od52awczwartekdo 16a8wpiątekminęło .. godz.i .............

33) 10 godzinto...... sekund

34) Połowa z połowy liczby 100 to

35) 5 kwadransówto............... .. minut.

minuty



W zadaniach od 36 do 39 wstaw ,,x'' yl, odpowiedniej kratce.

36) WŚród czterech kolejnych liczb naturalnych jest dokładnie jedna liczba
podzielna przezi.

PRAWDA [] FAŁSZ n
37) JeŚli do liczby dwucyfrowej na końcu dopisze się jedno zero, to liczba ta liczba

nłięl<sry się o 10.

PRAWDA t] FAŁSZ E
38)Każda liczba podzielna przez 15 jest

PRAWDA t]

40) Rozwiqżl<myżówkę (nie'ma nawiasów, ale obowiązuje kolejność wykonywania
dziatań) za|<ażdądobrze obliczoną liczbę otrzymasz 1 punkt czylirazem6 punktów.

5 jest podzielna przez

FAŁuZ r
39) Skala mapy jest równa 1 : 700, to droga długości 42lśm ma na mapie dtugość 6 cm.

PRAWDA I FAŁSZ tr

2 4 6

10 + 6

4


