
Wykonaj tulipana techniką origami według poniższej instrukcji. 
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Mając do dyspozycji 

6 patyczków ułóżcie  

4 trójkąty.  
 

Jeżeli skorzystacie z podpowiedzi 

sędziego możecie otrzymać jedynie  

5 punktów. 
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Nr grupy  

Pkt.  3 
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1. Z klocków  znajdujących się w kopercie 

nr 1 ułóżcie kwadrat o boku długości 5 

 

2. Z klocków  znajdujących się w kopercie 

nr 2 ułóżcie kwadrat o boku długości 5 

 

3. Z klocków  znajdujących się w kopercie 

nr 3 ułóżcie prostokąt o wymiarach 6x5. 
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4.  



 



 

 

 



 

 

Znajdźcie trzy pytania i rozwiążcie zadanie.  

 

 

1. 1 litr wody kosztuje 4 zł. 

2. Oblicz ile pełnych wiader wody wylał Gaweł w ciągu 12 godzin. 

3. Paweł i Gaweł w jednym mieszkali domu. 

4. Paweł mieszkał na górze.  

5. W podłodze Pawła była szczelina. 

6. Woda w pokoju Pawła sięgała na wysokość 1m. 

7. Pokój Gawła został zalany. 

8. Gaweł mieszkał na dole. 

9. Przez szczelinę w podłodze średnio, co godzinę wypływało 30 litrów wody. 

10. Paweł łowił ryby w pokoju. 

11. Gaweł podstawił wiadro, w którym mieściło się 20 litrów. 

12. Oblicz ile kosztowała woda wylana przez Gawła.  

13. Jaką część pokoju Pawła wypełniła woda? 

14. Pokój Pawła ma wysokość 3m.  
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1. Paweł i Gaweł w jednym mieszkali domu. 

2. Paweł mieszkał na górze.  

3. Gaweł mieszkał na dole. 

4. Paweł łowił ryby w pokoju. 

5. W podłodze Pawła była szczelina. 

6. Pokój Gawła został zalany. 

7. Pokój Pawła ma wysokość 3m.  

8. Woda w pokoju Pawła sięgała na wysokość 1m. 

9. Przez szczelinę w podłodze średnio, co godzinę wypływało 30 litrów wody. 

10. Gaweł podstawił wiadro, w którym mieściło się 20 litrów. 

11. 1 litr wody kosztuje 4 zł. 

12. Oblicz ile pełnych wiader wody wylał Gaweł w ciągu 12 godzin. 

13. Oblicz ile kosztowała woda wylana przez Gawła. 

14. Jaką część pokoju Pawła wypełniła woda? 

 

ODP. 1440 zł – 3 pkt 

 1/3 – 3 pkt 

 18 wiader – 3 pkt 

 

Gdy wszystko zrobione dobrze przyznajemy dodatkowy 1 pkt  

 



 

 

 

 

 
 
 
 

1. Odliczcie 40 fasolek. Podzielcie je między siebie tak, aby jedno  

z Was miało 12 fasolek więcej. 

2. Odliczcie 30 fasolek. Podzielcie je między siebie tak, aby jedno  

z Was miało 5 razy więcej. 

3. Odliczcie 25 fasolek. Podzielcie je między siebie tak, aby jedno  

z Was otrzymało 
�

�
 z nich, a drugie 

�

�
 pozostałych. 

4. Odliczcie 48 fasolek. Podzielcie je między siebie i sędziego tak, aby 

�

�
 otrzymał sędzia. Pozostałe podzielcie między siebie tak, aby jedno 

z Was miało ich siedem raz więcej niż drugie.  

Nr grupy  

Pkt.  
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Bajka o małym Kwadracie 

 

  

Przeczytajcie uważnie i (starannie i wyraźnie) uzupełnijcie luki w tekście. 

Na leśnej polanie  leżał cichutko łkając malutki Kwadrat.  Był śliczny,  miał dwie 

............................które były (jakie?) ............................  i   ............................... Do tego dzieliły się 

na ( jakie?).......................... części. Każdy z jego boków miał  (jaką?)   .............................................  

długość.  Aż miło było na niego spojrzeć! Jeden z jego (ilu?)................... kątów 

(jakich?)..................... zaplątał się w chaszcze i  Kwadrat nie mógł się uwolnić.  

- Czy ktoś zauważy moją nieobecność? Czy ktoś mnie odnajdzie i uwolni? 

Wtem usłyszał z oddali dochodzący śmiech. Już  wkrótce ujrzał dwa  niewielkie czworokąty.  

To Prostokąt ze swoim braciszkiem Rombem wesoło hasali po łące. Nawet słońce spoglądało  

na nich życzliwie. Wtem bracia zatrzymali się zaskoczeni .Ujrzeli przed sobą to cudo. 

- Jakiż on do mnie podobny! - krzyknął Prostokąt. 

- Tak jak ja ma (ile?) ....................... kąty (jakie?)........................... . Ma tak jak ja( ile?) ................... 

przekątne, które są ( jakie?) .......................................... i  dzielą się .............................................. 

-Nie ! - krzyknął  Romb - On do mnie jest podobny! Jego przekątne tak jak moje są ( jakie?) 

............................  . Spójrz na boki, tak jak moje, wszystkie mają (jaką?) ............................ 

.....................długość. 

Kwadrat przyjrzał się czworokątom i stwierdził, że oba mają rację. Spór się zakończył i nastąpiło 

wymarzone uwolnienie. Kwadrat był osłabiony i potrzebował  pomocy. Bracia  zabrali go  

do swojej chaty. Tam była ich rodzina. Na ich pomoc  zawsze można liczyć. Rany zostały 

opatrzone, Kwadracik nakarmiony. Tata Równoległobok  również  zauważył pewne 

podobieństwo: 

- Ten Kwadrat tak  jak ja ma  dwie przekątne, które dzielą  się...............................................,i ma  

dwie pary boków (jakich?) ...............................  i .................................. . Czyżby należał do naszej  

rodziny? – zastanawiał się głośno. Sprawa była bardzo niejasna, a i sam Kwadrat nie potrafił  

niczego powiedzieć. Wezwano dziadka  rodu, dostojnego Trapeza,  który słynął ze swojej 

mądrości. 

Ten krzyknął zachwycony: 

- Para  boków (jakich?)  ........................................ . ! On musi być z naszej rodziny! 

Z pewnością to potomek mojego kochanego brata, Trapeza Prostokątnego. To ten, którego zły 

czarownik Deltoid, wyklęty z naszego rodu za brak przynajmniej jednej pary boków ( jakich?)  

........................................, uprowadził do lasu i podał mu eliksir zapomnienia. Witaj kochany 

Kwadracie! Jesteśmy twoją rodziną! 

  

 

Nr grupy  

Pkt.  8 



 

 

 

 

Laura zaprasza na swoje urodziny pięcioro 

przyjaciół.  

Laura nie chce siedzieć obok dziewczyny.  

Olivier nie chce siedzieć obok chłopca. 

Renata nie chce mieć miejsca obok Fabiana,  

ani obok Oliviera. 

Krzysiek i Sabina nie mają żadnych wymagań  

 

 

Zaproponuj rozmieszczenie gości przy stole  
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LAURA RENATA SABINA 

   
OLIVIER KRZYSZTOF FABIAN 

 



 


