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Matematyka Bez Granic Juniorzy 
Edycja 2007/2008 

 
Na kazde zadanie oddajcie tylko jedna kartke z rozwiazaniem. 
Bedzie oceniane uzasadnienie rozwiazania (schemat, tabelka, rysunek, opis slowami…) 
Bedzie wzieta pod uwage rowniez starannosc w rozwiazaniu zadan. 

 

Zadanie n. 1 – (10 punktow) 

Labirynt 
 
Entrez dans le labyrinthe. Marchez à travers les pièces 
et additionnez les nombres. 

Dessinez l’itinéraire qui donne la moindre addition. 

Enter the labyrinth. Walk through the rooms and add up 
the numbers. 

Draw the itinerary that gives you the smallest addition 
 

Zadanie n. 2 - (5 punktow) 

Deszcz szaranczy w Lombardii 
Pierwszego lipca 2006 roku pewna szarancza wydala na swiat 4 male 
szarancze. W miesiacu lipcu nastepnego roku kazda z tych 4 szaranczy, stanie 
sie dorosla, wyda na swiat 4 male i tak dalej w kolejnych latach. Szarancza w 
ciagu swojego zycia sklada jaja tylko raz. 

Ile malych szaranczy urodzi sie w lipcu 2008? 
 

Zadanie n. 3 - (7 punktow) 

Karnawal 
Piecioro kuzynow, 3 dziewczyny i 2 chlopcow, spotykaja sie na balu przebierancow. 
Trzy dziewczyny przebraly sie za czarownice, krolewne, wrozke a chlopcy przebrali sie za muszkietera i 
rycerza.. 
Z pieciorga, jako pierwsza przybyla dziewczyna a chlopiec jako ostatni.  
Czarownica i krolewna przybywaja przed wrozka.. 
Czarownica przybywa po rycerzu. 

W jakiej kolejnosci piecioro kuzynow przybywa na bal? 
Wymiencie ich wedlug przebrania w kolejnosci przybycia  i wyjasnijcie tok waszego rozumowania. 

wyjscie 

wejscie 
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Zadanie n. 4 – (7 punktow) 

Zadania domowe 
 
W pewnej klasie, gdzie jest 17 dzieci, nauczycielka zadaje prace domowa na kolejny 
dzien: chlopcy maja przygotowac na trzech kartkach przepisy na potrawy, ktore im  
smakuja ( po 1 przepisie na 1 kartce), a dziewczynki maja opisac na dwoch kartkach 
dyscypliny sportowe, ktore je interesuja (po 1 dyscyplinie na 1 kartce). Wszystkie 
dzieci wykonuja poprawnie swoje zadania i nastepnego dnia nauczycielka otrzymuje 
43 kartki..  

Ilu jest chlopcow, a ile dziewczynek w tej klasie? 

Zadanie n. 5 – (10 punktow) 

Schody z klockow 
Leo, aby skonstruowac schody, ustawia jeden na drugim 6 klockow, identycznych jak 
ten przedstawiony obok.  
Na przeciwnych bokach kazdej kostki jest narysowana ta sama figura. W konstrukcji 
Lea przylegajace do siebie boki maja te sama figure. 

Dorysujcie brakujace figury na przedstawionych tutaj schodach.  

Zadanie n. 6 –– (7  punktow) 

Jedno ciecie 
Fryderyk musi wypelnic szesciokat wypukly o boku 6 cm, majac do dyspozycji 3 papierowe romby, o 3 
roznych kolorach, o boku i przekatnej mniejszej niz 6 cm. Musi wkleic romby w taki sposob zeby sie nie 
nakladaly na siebie i nie wychodzily poza obreb szesciokata; tylko jeden z tych rombow mozna przeciac 
(jednym cieciem)  

Narysujcie przynajmniej jeden szesciokat  wypelniony rombami, wybierajac dla tych rombow 3 rozne 
kolory. 
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Zadanie n. 7 – (5  punktow) 

Wzory dekoracyjne 
Oto wzory dekoracyjne, ktore Julia widziala w katalogu wyposazenia lazienek. 

Nie wie, ktory wzor wybrac, wiec odtwarza je wszystkie z plytek glazury na podlodze i fotografuje. 

Przypasujcie do kazdego wzoru odpowiadajaca mu fotografie. 

Zadanie n. 8 – (7  punktow) 

Lancuszek numeryczny 
Anna korzysta z numerow jednocyfrowych aby utworzyc “lancuszek numeryczny”: dodaje, jak 
przedstawiono, dwa nastepujace po sobie numery aby otrzymac kolejny (jesli suma jest wieksza niz 9 

wykorzystuje tylko druga cyfre). Tak zaczyna sie dzisiejszy “lancuszek”: 

Oto lancuszek, ktory zrobila wczoraj 

1 ? ? ? ? ? ? ? 6 3 9 2 1 3  

Odnajdzcie brakujace numery i zapiszcie gotowy lancuszek przedstawiajac tok Waszego 
rozumowania. 

A          B        C         D         E 
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Zadanie n. 9 – (10 punktow) 

W krolestwie Flory 
Krolowa Flora mieszkala w magicznym kraju. Czesc krolestwa byla pod wplywem czarownicy Malefiki. Flora 
wiedziala, ze jesli chce zwyciezyc  Malefike bedzie musiala walczyc z miesozerna roslina. 

Poszla wiec po rade do pewnego medrca, ktory jej powiedzial: 

“Ta roslina ma trzy kwiaty, ktore cie moga pozrec i trzy zatrute liscie. 
Mozesz uciac za jednym razem tylko 1 albo 2 kwiaty; analogicznie mozesz uciac tylko 
1 o 2 liscie jednoczesnie. 
Ale uwazaj: 

• jesli utniesz 1 lisc , na jego miejsce wyrosna 2 nowe, 
• jesli utniesz 2 liscie za jednym razem, one nie odrosna, ale wyrosnie nowy kwiat, 
• jesli utniesz 1 kwiat, to on odrosnie, 
• jesli obetniesz 2 kwiaty, to nic nie odrosnie. 

Dzialaj w logiczny sposob i  bedziesz mogla wygrac..” 

Jaka strategie ataku musi zastosowac Flora , aby na koniec walki roslina nie miala zadnego liscia ani 
kwiatu? Przedstawcie tok waszego rozumowania. 


