
I etap drugiej edycji szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego KLASA 4 

WOKÓŁ LICZBY π (czyt. Pi) 

 

Chciałybyśmy przedstawić Wam kilka nietypowych zadań,  

które ponownie dotyczą naszej ulubionej rodziny  

- Państwa Bachmackich  

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań możecie otrzymać maksymalnie 150 punktów. 

Przy sprawdzaniu pracy będzie brana pod uwagę m.in.  

estetyka pracy, opis i rozwiązanie zadania (czytając rozwiązanie nie powinnyśmy się domyślać…, 

zapisujcie wszystkie potrzebne obliczenia), czytelny i przejrzysty zapis. 

Prace należy oddać do 10 kwietnia 2015r. do p. Agnieszki, p. Beaty lub p. Renaty 

 

1. Na dobry początek odrobina językowych kombinacji.  

Podczas marcowej podróży pociągiem rodzina Bachmackich wymyśliła grę. Ponieważ podróż odbywała się  

14 marca, kiedy to obchodzone jest święto liczby π (czyt. Pi), postanowili swoją zabawę związać właśnie z tą 

liczbą. Poniżej przedstawiamy zasady gry. Twoim zadaniem jest zagrać w nią z Rodziną Bachmackich: 

„Stwórz jak najdłuższe zdanie mające sens, w którym użyjesz jak najwięcej słów zawierających słowo PI.” 

 

2. Odrobina obliczeń 

Przed Wami trzy zdania matematyczne – inne dla każdej kategorii. 

Klasa 4 

Zadanie 1. Państwo Bachmaccy obserwowali wielkanocne zawody sportowe, w których brało udział 221 

zawodników z trzech różnych szkół. Drużyna z I szkoły nazywała się  sanki (czyt. Pisanki) drużyna  

z II szkoły -  erogi (czyt. Pierogi), zaś drużyna z III szkoły -  sklęta (czyt. Pisklęta). Drużyny  sanki  

i  erogi miały razem 149 zawodników, a gdy zebrały się drużyny  sklęta i  sanki, to było 137 zawodników. 

Ilu zawodników liczyła każda z drużyn? 

 

Zadanie 2. Pan Bachmacki zauważył, że jego syn strasznie niszczy swoje zeszyty. Chcąc zwrócić mu uwagę  

na straty z tym związane przygotował mu zadanie. Rozwiąż je. 

Załóżmy, że spośród wszystkich uczniów w kraju „tylko” 2000000 uczniów wyrwie z zeszytu 1 kartkę dziennie. 

Oblicz, ile zeszytów szesnastokartkowych jest niszczonych dziennie. Jakie są straty w ciągu miesiąca, a jakie  

w ciągu roku szkolnego, jeżeli cena zeszytu wynosi 0,8 złotego i zajęcia szkolne odbywają się  

w 21 dniach miesiąca? 



 
Zadanie 3. Podczas zeszłorocznych wakacji Państwo Bachmaccy przejechali 432 km. Część drogi przejechali 

autobusem. Koleją przejechali 5 razy tyle co autobusem. Resztę drogi przebyli statkiem. Prędkość statku 

wynosiła 16 kilometrów na godzinę. Ile czasu trwała podróż statkiem? 

 

3. Cyrklem po mapie  

Przed Wami nietypowe zadanie przyrodnicze 

1. Wybierz dowolną mapę z zestawu.  

2. Uzupełnij na podstawie dostępnych źródeł wiedzy metryczkę mapy (załącznik 1). 

3. Weź cyrkiel wbij jego ostry koniec w dowolnym miejscu na mapie i wyznacz dowolny okrąg.  

4. Na okręgu zaznacz minimum 5 punktów. Ponumeruj je. 

5. Poszukaj w dostępnych źródłach co ciekawego przyrodniczo, geograficznie i nie tylko znajduje się  

w wyznaczonych przez Ciebie punktach lub w ich okolicy. Na terenie jakich państw znajdują się 

punkty? Może wyznaczyłeś/aś je na oceanie, morzu, rzece, paśmie górskim?.... 

6. Zebrane informacje wpisz do tabeli (załącznik 2). 

7. Wykonane zadanie oddaj wraz z mapą. 

 

Załącznik 1  

Metryczka mapy. 

Wybrałem/ wybrałam mapę:…………………………………………………… 

Powierzchnia lądu:…………………………………………………………….. 

Największe rzeki:………………………………………………………………. 

Największe jeziora:…………………………………………………………….. 

Największe pasma górskie:……………………………………………………. 

Największe państwa:………………………………………………………….. 

Inne ważne według Ciebie informacje: ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Załącznik 2 

Moje punkty na okręgu. Wykonaj i uzupełnij tabelę według wzoru. 

Numery pkt.  Zebrane informacje. 

1  

2  

3  

4  

5  

 


