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

KOD UCZNIA Poziom:
Data:
Czaspracy:

klasa 5
13 kwietnia 2014 t.
45 minut

Informacje dla ucznia

1. Na stonie tytułowej arkuszą w wn:aczonym miejscu wpisz swój kod ustalony przęz
komisję.

2. Sprawdź, czy arkusz konkursowy zańera4 strony i 40 zadń.
3. Czytaj uważnie licz w pamięci i wpisuj tytko sam rvynik!
4. Wyniki zapisuj długopisem lub piórem. Nie uzywaj korektora, a jeśli się pomylisz, to skreśl

i napisz obok inne ronłiązanie.
5. W zadaniach od 26. do 31,. postaw ,rx" przy prawidłowym wskazaniu odpowiedzi,

a w zadańach od 36. do 39. postaw ,rx" plzy prawidłowym wskazaniu PneWOY tub
FAŁSZU.

6. Staraj się nie popełniaó błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczeńe otocz kółkiem @ i zanacz imąodpowiedź zlakiem,,xrr.

7- Nie wolno Ci kotzystać z kalkulatorą nie wolno zapisywaó pisemnych obliczeń i nie można
ro4isywać zńń.

Wypełnia 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

Liczb a punktów uzyskanych
przęz uczestnika konkursu

Oblicz w pamięci i wpisz Ęlko sam wynik.
za|<ażdy poprawny wynik w najprostszej postaci otrzymujesz 1 punkt.

1) 154 + 156:

2) 4l7 -t38=

3) 756 - 19:

4) 235 -38:



76+23 + 104 ł37:

135 - 15 + 15 - 44:

9) ł-19 =,3232

10) 6 Ł-Ł:, 16 1-6

11) l0 - 4,75 =

t2) 33,1ł0,2J =

13) 14+6,8:

14) 54:l=

15) 318:3:

16) 7 ,8:2:

t7) 632700 :90 =

18) 800,37:

19) 35000,5:

2q 23+8. l1l =

21) 47,2- 10l =

22) 15 :,(6 -36:9 + 3; =

23) 33- (t4+7):7 =

24) 36:6.2:(7-3+2)=

25) 88 + (44 + 33 . 2. 01=

5)

6)

T Y+§:
'2929

8) 5?a9=,99



Tytko jedna odpowiedź w zadaniach od 26. do 30. jest poprawna.
Zaznaczją i postaw ,rx'n na literze przy prawidlowym wskazaniu odpowiedzi.

2Q Jacek ma dwa razy więcej braci nż siósti, zaś jego siostra Ania pięĆ razy więcej
"braci nź sióstr. Ilu chłopców, a ile dziewcząt jest w tej rodzinie?

A. 4 clrłopców i 2 dńewcryly
B. 5 chłopców i 2 dziewczyny
C. 5 ctrłopców i I dziewcryna
D. 2 ctrłopców i 5 dziewcząt

27) Pensjonat może przyjąć 51 gości. Jest w nim 6 pokoi czteroosobowych i pewna

liczba pokoi tlzyosobowych. Pokoi trzyo§obowych jest

A. 10.
i

B. 9.

C. 8.

D. |7.

28)Wzdłuż ścieżki rośnie 12 drzeww odstępie co 4 metry. Jaka jest odległoŚĆ pomiędzY

pierwsz;łx a ostatnim drzewem?
A. 40m
B. 44m
C.48m
D. 52m

29) Domy przy ulicyo na której mieszka Ala, §ą ponumerowane liczbami od 1 do 36.

Ile raz.y cyfra 3 występuje w numenacji tych domów?
A.8
B.9
C. l0
D.11

30) Od największej liczby trzycyfrowej o różrych cyfrach odjęto najmniejszą liczbę

trzycyfrową o róźnych cyfrach. Otrzymano:
A. 864
B. 885

c. 800

D. 899

W miejsce ..... wstaw poprawną odpowiedź 
:

31) Jedna tzecia część z połowy |iczby 126 tor r r r jr.i. r..

33) 17 godzin to........... ........minut

34) 7 lat to................. miesięcy.

. 30 4 doby to.............. godzin.



W zadaniach od 36 do 39 wstaw rrx" w odpowiedniej kratce.

36) WŚród czterech kolejnych liczb naturalnych jest dokładnie jedna liczba
, podzielna pruu,4,

PRAWDA t] FAŁSZ

37) Jeśli do liczby dwucyfrowej na końcu dopisze się dwa zerortoliczba ta
zwiększy się o 100.

PRAWDA n FAŁsz

38)Kźda liez,ba podzielna pmez4S jest podzielna ptzez9
pRAwDA I Fezsz r

39) Skala maPY jest równa 1: 700, to droga dłr,qości 35 h ma na mapie długość 5 cm.
pRAwDA D Fersz tr

40) RoaviąŻl<rzYżówkę (nie ha nawiasów, ale obowiązuje kolejność wykonywania
działań) zakażdą dobrze obliczoną liczbę otlzymasz 1 punkt czyli
ruzem 6 punktów.
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