
I Konkurs roMistrz rachunku pamięciowego"
o puchar Dyrektora SP 2
w Ustroniu w roku szkolnym 20t3l201,4,

KOD UCZNIA Poziom:
Data:
Czas pracy :

klasa 6
13 kwietnia 2014 r,

45 minut

Informacje dla ucznia

1. Na stronie tytułowej arkusza, w Wlnaczonym ńi.ir.r, wpisz swój kod ustalony przęz
komisję.

2, Sprawdź, czy arkusz konkursowy zańeta4 strony i 40 zadń.
3. Czytaj uwaznie liczw pamięci i wpisuj tylko sam wynik!
4. Wyniki zapisuj dfugopisem lub piórem. Nie uzywaj korektora, a jeśli się pomylisz, to skreśl

i napisz obok inne rczwiązarue.
5. W zadaniach od 26. do 31. postaw ,,x" ptz! plawidłowym wskazaniu odpowiedzi,

a w zadutiach od 36. do 39. postaw ,rx" ptzy prawidłowym wskazaniu PRAWDY lub
FAŁSZU.

6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaTlaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zlzn&czeńe otocz kółkiem @ i zaznaęz inną odpowiedź znakiem,,x".

7. Nie wolno Ci korzystać z kalkulatora, nie wolno zapisywaó pisemnych obliczeń i nie można
rozpisywaó zadń.

Wypelnia komisja konkursowa

Nr zadania I -25 26-30 3l- 35 36-39 40 Razem

Ltczba punktów możliwych
do zdobycia 25 5 5 4 6 45

Liczb a punktów uzyskanych
przez uczestnika konkursu

Oblicz w pamięci i wpisz tylko sam wynik . Zakażdy poprawny wynik w najprostszej postaci
otrzymujesz 1 punkt.
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W zadaniach.od 26. do 30 Ęlko jedna odpowiedź jest poprawna. Zaznaczją i postaw

,rx" na literze przy prawidłowym wskazaniu odpowiedzi.

?ś) Arbuzjest o 2 Ę ciężsryod I wagi tego arbuza. Ile waży ten arbuz?

A.8kg
B. 6kg
C. 4kg
D. 12 kg

27) Pewien zegar ścienny chodzi po nakręceniu 60 godzin. Stanął 15 maja o godzinie
11.00. O której godzinie, którego dnia miesiąca został nakręcony?

..A, 13 maja o godzinie 11.00; 

" 
,,

B. 12majao godzinie 23.00
C. 12 maja o godzinie 1 1.00

D. 13 maja o godzinie 23.00

28) Rowerzysta pnejechał 48 km i ma jeszcze do pnejechania I całej trasy. Jaka jest

długość całej trasy rowerzysty?
A. 16 km
B. 961§n
C. 60km
D. 72kJn

29) Paczka chipsów ma okolo 400 kitokalorii. Dziewczęta w wieku l2|atpotrzebują

około 2400 kitokatońi dziennie. Jola zladław szkole 1} nacztri chipsów. Jaka to część

dziennego zapotmebowania na kalorie?
A. 1

3

B. 1
6

c. 1
4

D. 1
2

30) ; chłopców z klasy YI grało na lekcji w piłkę nożną. PozostaĘch czterech

chłopców kibicowało swoim kolegom.Ilu chłopców bylo w tej klasie?
A. 12

B. 14

C. 16

D. 20

}Y miejsce ..... wstaw poprawną odpowiedź

31) Czwarta część połowy 100 to

32) 1
'B doby to ......godzin.



33) ;godziny bez}Ominutto ... ..... sekund.

Sa) 
o9 

roku to ...miesięcy

35) 6razy więcej niż 180000mto. ....... km.

'W zadaniach od 36 do 39 wstaw ,rx" w odpowiedniej kratce.

36) WŚród czterech kolejnych liczb naturalnych jest dokładnie jedna liczba
podzielna pmez3.

IRATwDA D FAŁsz t]
37) JeŚli do liczbY dwucyfrowej na końcu dopisze się trzy zera, to liczba ta liczba

zwięttszy się o 1000.

PRAWDA D FAŁSZ t]
38) Każda liczba podzielna przezS4 jest podzielna plzez9.

pRAwDA t] FAŁsz !
39) Jeśli mapa jest w skali 1 : 300000 to 3r5 cm na mapie odpowiada 10,5 km

w rzecz,ywistości.

pRAwDArFAŁsztr|
40) RozwiąŻl<rz'yżówkę (nie ma nawiasów, ale obowiązuje kolejność wykonywania

działań) zakaŻdądobrze obliczoną liczbę otrzymasz 1 punkt cryli razem 6 punktów.
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