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Drogi Uczniu, odpowiedzi do zadań bez podania rozwiązania (uzasadnienia) nie będą 
zaliczane. 
Zapisz je czytelnie, estetycznie ;).
Powodzenia! 
     

 
 
Zad. 1 (1 pkt) 
Liczbę 49 zapisz za pomocą pięciu czwórek i znaków 
 
Zad. 2 (2 pkt) 
Poniżej zapisano kilka wskazań zegara według pewnej zasady.
Odgadnij i wyjaśnij tą zasadę oraz podaj kolejne wskazania zegara.
3:12 
4:20 
5:30 
6:42 
 
Zad. 3 (2 pkt) 
Wyobraź sobie, że masz trzy klucze do trzech zamków.
Ile prób musisz wykonać, aby dowiedzieć się, który klucz pasuje do którego zamka
Opisz kolejne czynności. 
 
Zad. 4 (2 pkt) 
Asia sądzi, że jej zegarek spóźnia się 8 minut, ale w rzeczywistości śpieszy się 7 minut.
W obecnej chwili dziewczynka spojrzała na zegarek, który w
Jaka jest prawidłowa godzina w tej chwili? 
Zapisz wszystkie obliczenia lub wyjaśnienia i odpowiedź
 
Zad. 5 (3 pkt) 
Do Morza Słonego wpada siedem rzek, każda z nich ma siedem dopływów, a do każdego 
dopływu wpada siedem strumyków.
Oblicz z ilu źródeł płynie woda do Morza Słonego. 
Zapisz wszystkie obliczenia i wyjaśnienia oraz odpowiedź
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Zapisz je czytelnie, estetycznie ;).  

  

 

Liczbę 49 zapisz za pomocą pięciu czwórek i znaków działań. 

Poniżej zapisano kilka wskazań zegara według pewnej zasady. 
Odgadnij i wyjaśnij tą zasadę oraz podaj kolejne wskazania zegara. 
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Asia sądzi, że jej zegarek spóźnia się 8 minut, ale w rzeczywistości śpieszy się 7 minut.
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