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1 Albus

http://www.ces.edu.pl/regulamin/albus.html

• Fragment zestawu zadań dla klasy 5 szkoły podstawowej:
Albus z matematyki, rok 2007, klasa 5 szkoły podstawowej

Zadanie 1. W teatrze na parterze znajdują się 32 rzędy po 35 miejsc w każdym, a na
balkonie 11 rzędów po 12 miejsc w rzędzie. Ile miejsc jest w teatrze?
A. 1120 B. 1252 C. 988 D. 1225

Zadanie 2. Zbiór uporządkowany rosnąco to:
A.

{
1
5
; 1

3
; 1

10
; 1

16

}
B.

{
4
13

; 9
13

; 26
13

; 21
13

}
C.

{
1
2
; 2

3
; 3

4
; 7

8

}
D.

{
1
3
; 5

6
; 3

4
; 3

8

}
Zadanie 3. Obwód trójkąta równobocznego wynosi 18 cm. Z trzech takich trójkątów zbu-

dowano trapez. Obwód tego trapezu wynosi:
A. 24 cm B. 30 cm C. 36 cm D. 54 cm

Zadanie 4. Który z rysunków przedstawia graniastosłup prosty?

A. B. C. D.

Zadanie 5. Jaki to trójkąt, jeżeli dwa dane kąty mają miary 50◦ i 80◦?
A. równoboczny B. różnoboczny C. prostokątny D. równoramienny

Zadanie 6. Piłka kosztowała 54 zł. Cenę obniżono o 16%. Nowa cena piłki wynosi:
A. 43,59 zł B. 42,65 zł C. 45,36 zł D. 44,87 zł

• Fragment zestawu zadań dla klasy 2 gimnazjum:
Albus z matematyki, rok 2007, klasa 2 gimnazjum

Zadanie 1. Wartość wyrażenia
42 + 33

25

jest równa:
A. 1 5

32
B. 111

32
C. 11

2
D. 1 5

16

Zadanie 2. Objętość słodkich wód na Ziemi wynosi 115000 km3. Największym zbiornikiem
słodkiej wody jest jezioro Bajkał na Syberii. Woda w tym jeziorze stanowi 20%
zasobów słodkiej wody na Ziemi. Jaką objętość ma jezioro Bajkał?
A. 23000 km3 B. 575000 km3 C. 28750 km3 D. 57500 km3

Zadanie 3. Kartkę złożono 4 razy, za każdym razem na pół. Jaką częścią kartki jest otrzy-
many pięciokąt?
A. 1

4
B. 1

8
C. 1

32
D. 1

16
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Zadanie 4. Wartość wyrażenia (√
2−

√
3 +

√
2 +

√
3

)2

jest równa:
A. 1 B. 2 C. 6 D. 8

Zadanie 5. Ile wody należy dodać do 3 kg kwasu dwudziestoprocentowego, aby uzyskać
kwas szesnastoprocentowy?
A. 50 dag B. 60 dag C. 75 dag D. 85 dag

Zadanie 6. Rysunek przedstawia wykres funkcji:

A. y = x− 4 B. y = x + 2 C. y = −x− 4 D. y = −x + 2

2 Alfik matematyczny

http://www.mat.edu.pl/

• Fragment zestawu zadań za 3 punkty:
Alfik Matematyczny 2007, SKOWRONEK - klasa 3 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Zawody lekkoatletyczne zaczęły się w niedzielę i trwały 7 dni. W jakim dniu
tygodnia wypadł ostatni dzień zawodów?
A. w sobotę B. w niedzielę C. w poniedziałek
D. we wtorek E. w środę

Zadanie 2. Trójkąt podzielono na 9 mniejszych trójkącików i każdy z nich zamalowano na
biało lub na czarno, jak na rysunku poniżej. Których trójkącików jest więcej -
białych czy czarnych?

3

http://www.mat.edu.pl/


A. czarnych, o jeden B. białych, o jeden C. czarnych, o dwa
D. białych, o dwa E. czarnych, o trzy

Zadanie 3. Która trójka liczb ustawiona jest w porządku od liczby największej do naj-
mniejszej?
A. 3, 6, 8 B. 5, 1, 4 C. 9, 4, 1
D. 4, 3, 4 E. 9, 8, 10

Zadanie 4. Mama pokroiła tort urodzinowy Marcina na 12 jednakowych kawałków. Sole-
nizant zjadł ćwierć tortu, a zaproszeni goście zjedli łącznie połowę tortu. Ile
kawałków tortu zostało?
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 6

Zadanie 5. Ile podków potrzeba do podkucia 12 koni?
A. 12 B. 24 C. 36
D. 48 E. 96

• Fragment zestawu zadań za 4 punkty:
Alfik Matematyczny 2007, SOWA - klasa 2 gimnazjum

Zadanie 1. Która z poniższych liczb naturalnych jest najbliższa pierwiastkowi z 1000?
A. 10 B. 30 C. 31
D. 32 E. 40

Zadanie 2. Gdy cenę biletu do kina obniżono o 10%, liczba widzów wzrosła o 20%. Jak
zmieniły się przychody kina ze sprzedaży biletów?
A. wzrosły o 8% B. spadły o 8% C. wzrosły o 10%
D. spadły o 10% E. nie zmieniły się

Zadanie 3. Ile jest trzycyfrowych liczb naturalnych o iloczynie cyfr równym 6 i sumie cyfr
też równej 6?
A. 2 B. 3 C. 4
D. 5 E. więcej niż 5

Zadanie 4. Sześciokąt, w którym wszystkie kąty mają miarę 120◦, a boki mają długości
(kolejno) 2, 6, 1, 3, 5, 2 można wpisać w trójkąt równoboczny (jak na rysunku).
Jaka jest długość boku tego trójkąta?

A. 7 B. 8 C. 9
D. 10 E. 11

Zadanie 5. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 15 : 30?
A. 90◦ B. 80◦ C. 60◦

D. 30◦ E. inna odpowiedź
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• Fragment zestawu zadań za 5 punktów:
Alfik Matematyczny 2007, JASKÓŁKA - klasa 6 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Pewna dwucyfrowa liczba pomnożona przez sumę swoich cyfr dała w wyniku
36. Jaka jest suma cyfr tej liczby?
A. 3 B. 4 C. 5
D. 6 E. 7

Zadanie 2. W klasie Oli jest dokładnie tyle samo dziewcząt co chłopców, a gdyby do tej
klasy przyjęto jeszcze 4 dziewczynki, to dziewcząt byłoby o połowę więcej niż
chłopców. Ile osób liczy klasa Oli?
A. 16 B. 12 C. 18
D. 24 E. 20

Zadanie 3. Na stole stała miska pełna pierogów. Najpierw Marek zjadł połowę wszystkich
pierogów, potem Jacek zjadł połowę tego co zostało, a następnie Staszek zjadł
połowę tego co zostawili mu obaj bracia. Ile razy więcej pierogów zjadł Marek
od Staszka?
A. dwa razy B. trzy razy C. cztery razy
D. sześć razy E. osiem razy

Zadanie 4. Na ile sposobów liczbę 17 można przedstawić w postaci sumy trzech różnych
(dodatnich) liczb nieparzystych? Nie uznajemy za różne przedstawień różnią-
cych się tylko kolejnością składników.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. więcej niż 4

Zadanie 5. Ile jest dwucyfrowych liczb naturalnych, które są 12 razy większe od swojej
cyfry jedności?
A. 1 B. 2 C. 3
D. więcej niż 3 E. nie ma takich

liczb

• Fragment testu wielokotnego wyboru (poziom ponadgimnazjalny):
Alfik Matematyczny 2007, STUDENT - klasy 2 i 3 liceum

Zadanie 1. Na rysunku poniżej przedstawiono bilet autobusowy używany w pewnym mia-
steczku. Kasownik dziurkuje niektóre z dziewięciu kwadracików biletu w taki
sposób, aby suma ich numerów była numerem bieżącego dnia (rozumianym
jako numer kolejny dnia w roku). W którym dniu mógł zostać skasowany bilet
pokazany na rysunku?
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A. 29 marca B. 30 marca C. 31 marca D. 1 kwietnia

Zadanie 2. Kąty pewnego trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny. Jakie informacje o tym trój-
kącie możemy stąd wywnioskować?
A. jest to trójkąt ostrokątny
B. trójkąt ten ma kąt o mierze 60◦

C. jest to trójkąt równoboczny
D. każdy kąt tego trójkąta ma miarę mniejszą niż 120◦

Zadanie 3. Które ze zdań na poniższej liście jest fałszywe?
Poniżej niniejszego zdania nie ma na niniejszej liście zdań fałszywych
Poniżej niniejszego zdania nie ma na niniejszej liście zdań fałszywych
Poniżej niniejszego zdania nie ma na niniejszej liście zdań fałszywych
Poniżej niniejszego zdania nie ma na niniejszej liście zdań fałszywych
A. pierwsze B. drugie C. trzecie D. czwarte

Zadanie 4. Ania ma pewną liczbę monet, którymi może odliczyć dowolną kwotę mniejszą
od 10 zł. Ile monet może mieć Ania?
A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

Zadanie 5. Wewnątrz koła o promieniu 3 narysowano dwa współśrodkowe z nim okręgi, o
promieniach 1 i 2. Wśród trzech części, na które podzieliły one koło, jest część
o polu równym:
A. 1

2
pola koła B. 1

3
pola koła

C. 1
4
pola koła D. 1

9
pola koła

3 Matematyczny Czar Par

http://snm.edu.pl/oddzialy/krakow/

• Przykład zadania z kategorii „Problem” dla gimnazjum:
ŻABY w gimnazjum
Na rzece stoją rządkiem kamienie. Na kamieniach usiadły z jednej strony zielone
żaby, a z drugiej brązowe. Między nimi jeden kamień jest pusty. Dla każdej żaby
dozwolone są tylko następujące ruchy:

6

http://snm.edu.pl/oddzialy/krakow/


– żaba może przejść na sąsiednie wolne miejsce,

– żaba może przeskoczyć jedną sąsiednią żabę i wskoczyć na następne wolne
miejsce.

a/ Ile najmniej ruchów trzeba wykonać, gdy są 3 kamienie i tylko po jednej żabie
każdego koloru? Wykonaj te przemieszczenia.

b/ Ile co najmniej przemieszczeń potrzeba aby dwie zielone żaby i dwie brązowe
żaby znalazły się po przeciwnych stronach? Wykonaj te przemieszczenia.

c/ A ile co najmniej ruchów potrzeba, aby zamienić stronami 3 żaby zielone i 3
żaby brązowe? Wykonaj te przemieszczenia.

d/ Uzupełnij tabelkę:

Liczba żab jedne-
go koloru

n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 n = 5 n = 6 n = 10

Liczba ruchów 35
O ile zwiększyła
się liczba ruchów?

3 9

e/ O ile zwiększa się liczba ruchów, gdy do n− 1 żab jednego koloru dołączamy
po jednej żabie i mamy teraz po n żab każdego koloru?

• Przykład zadania z kategorii „Gra planszowa” dla gimnazjum:
Gra w wojnę
W tej konkurencji współzawodniczą ze sobą dwie pary. Zadaniem każdej z nich
jest szybkie i poprawne porównanie wartości kart wykładanych przez obie pary. W
kartach wartościami są liczby wymierne, które są zapisane w różny sposób.
Instrukcja gry:

– sędzia tasuje karty i rozdaje je graczom;

– zawodnicy trzymają karty w rękach i nie odkrywają ich;

– gracze wykładają jednocześnie po jednej karcie. Wygrywa ta karta, która ma
większą wartość;
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– ten, kto wyłożył większą kartę zabiera obie i następuje kolejne odkrycie kart;

– zawodnicy mogą zastanawiać się nad swoim ruchem krótko, nie dłużej niż 20
sekund;

– jeżeli spotkają się dwie karty o tej samej wartości, to dochodzi do „wojny”.
Należy wówczas nakryć swoją - kartą nie odwróconą, na nią położyć kartę
odwróconą i porównać je ponownie. Gracz, którego karta jest większa zabiera
wszystkie karty;

– gra kończy się, gdy jeden z graczy odebrał przeciwnikowi wszystkie karty lub
w chwili, gdy skończył się limit czasu (10 minut);

– jeśli podczas „wojny” jednej z par zabraknie kart, przeciwnicy kładą je za obie
pary, aby zadecydować, kto zabiera oba stosiki.

Tabela poniżej pokazuje, jakie liczby mogą się znaleźć w przykładowej talii 24 kart.

• Przykład zadania z kategorii „Krzyżówka” dla gimnazjum:
Krzyżówka literowa

8



PIONOWO

1. Liczba, którą da się przedstawić w postaci ułamka zwykłego.

2. Wyrażenie algebraiczne, które jest pojedynczą liczbą, literą lub iloczynem liczb
i liter.

4. Czworokąt, który ma dokładnie jedną parę boków równoległych.

5. Część prostej zawarta między dwoma jej punktami, wraz z tymi punktami.

7. Równość dwóch wyrażeń algebraicznych.

10. Inaczej dodawanie.

11. a : b = c : d

12. Kąt wyznaczony przez dwie różne cięciwy wychodzące z tego samego punktu
okręgu.

13. Litera n w zapisie 2n.

POZIOMO

3. Zbiór punktów płaszczyzny leżących w równej odległości od końców odcinka.

6. Liczba używana do określenia ilości elementów w zbiorze.

8. Równoległobok o kolejnych bokach równej długości.
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9. Zbiór punktów płaszczyzny leżących w równej odległości od ramion kąta.

14. Może być arytmetyczny, chemiczny lub równania.

15. Płaska figura geometryczna, złożona z wszystkich tych punktów płaszczyzny,
których odległość od danego punktu jest nie większa od określonej liczby do-
datniej.

16. Najdłuższa cięciwa okręgu.

4 Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH

http://www.moodle.cel.agh.edu.pl/diament/

• Przykład zestawu zadań etapu okręgowego:
Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH - rok szkolny 2007/2008, etap
drugi

Zadanie 1. Z ustalonego zbioru n liczb rzeczywistych losujemy kolejno k liczb, otrzymując
ciąg różnowartościowy (a1; . . . ; ak). Zakładając, że 2 6 k 6 n; oblicz prawdo-
podobieństwo, że ten ciąg nie jest ciągiem rosnącym.

Zadanie 2. Sprowadź do najprostszej postaci (niezawierającej ujemnych wykładników, ani
ułamków piętrowych) wyrażenie

(1− x−1)−2 − (1 + x−1)−2.

Zadanie 3. Cena akcji pewnej firmy spadła o 60%. O ile procent musi teraz wzrosnąć cena
tych akcji, aby wróciła do poprzedniego poziomu?

Zadanie 4. Niech P będzie izometrycznym przekształceniem płaszczyzny, w którym obra-
zem wykresu funkcji f(x) = x2 jest wykres funkcji g(x) = x2 + x + 1. Znajdź
to przekształcenie i podaj wzór funkcji, której wykres jest obrazem wykresu
funkcji h(x) = log2 x poprzez przekształcenie P .

Zadanie 5. Oblicz sumę wszystkich pierwiastków równania

4 cos2 x = 3

należących do przedziału (−8π; 10π).

Zadanie 6. Znajdź równanie stycznej l do okręgu C o równaniu

x2 + y2 − 4x + 6y − 12 = 0

w punkcie A(6; 0). Napisz równanie okręgu symetrycznego do okręgu C wzglę-
dem prostej l.

Zadanie 7. Dla jakich wartości parametru p równanie

(p− 2) · 9x + (p + 1) · 3x − p = 0

ma dwa różne pierwiastki rzeczywiste?
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5 Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matema-
tycznych i Logicznych oraz Mistrzostwa Polski

http://grymat.im.pwr.wroc.pl/

• Przykład zestawu zadań z pierwszego dnia finału:
XXII Międzynarodowe Mistrzostwa w Grach Matematycznych i Logicz-
nych
VI Mistrzostwa Polski w GMiL

Zadanie 1. Kamyczki Kamili. Kamila narysowała na ziemi 3 figury: prostokąt, trójkąt
i owal. Następnie ułożyła na swoim rysunku 33 kamyczki. Ile tych kamyczków
jest wewnątrz dwóch z trzech figur, ale nie w trzech?

Zadanie 2. Lizaki. Sklepik szkolny kupuje lizaki po 0,79 zł za 3 sztuki. Sprzedaje je zaś
po 2,01 zł za 7 sztuk. Akurat dzisiaj sklepik zarobił na tych lizakach 5 zł. Ile
lizaków sprzedał dzisiaj sklepik?

Zadanie 3. Imieniny Joli. Na imieniny Joli mama upiekła ciasto i podzieliła je na 20
małych, równych porcji. Jola częstuje się pierwsza. Wzięła piątą część ciasta
i jeszcze jedną porcję. Następnie Ela wzięła piątą część tego, co pozostało
oraz dodatkowo jedną porcję. Z kolei Beata bierze najpierw jedną porcję, a
następnie piątą część tego, co pozostało. Następnie Karolina wzięła czwartą
część reszty i jeszcze jedną porcję. Julia, ostatnia w towarzystwie, bierze piątą
część reszty i też jeszcze jedną porcję. Ile porcji ciasta pozostało dla mamy
Joli?

Zadanie 4. Drobne pieniądze. Każdy z pięciu chłopców ma w swojej portmonetce 60
groszy, przy czym kwota ta składa się, u każdego z nich, z sześciu monet.
Stwierdzają oni ze zdziwieniem, że wszystkie zawartości ich portmonetek są
różne i że nie istnieje inny sposób, aby otrzymać kwotę 60 groszy złożoną z
sześciu monet. Wrzucili wszystkie 30 monet do pudełka. Ile jest, w tym pudeł-
ku, pięciogroszówek, a ile dziesięciogroszówek? Uwaga: W obiegu są monety o
nominałach: 1, 2, 5, 10, 20 i 50 groszy.

Zadanie 5. Liczba dwucyfrowa. Matylda napisała liczbę całkowitą dwucyfrową, a na-
stępnie dopisała cyfrę 2 po prawej stronie jej dwóch cyfr. Otrzymała w ten
sposób liczbę trzycyfrową, która jest o 335 większa od początkowej liczby dwu-
cyfrowej. Jaka była ta początkowa liczba dwucyfrowa?

Zadanie 6. Dziewięć cyfr. W tym dodawaniu trzy liczby trzycyfrowe, które dodajemy,
zapisują się cyframi od 1 do 9, przy czym każda z tych cyfr jest użyta i to
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tylko jeden raz. W każdej kolumnie cyfry dodawanych liczb są ustawione od
góry do dołu od najmniejszej do największej. Uzupełnić to dodawanie.

Zadanie 7. Trochę logiki. Romek, czytając trzy zdania A, B i C, wypowiada sam trzy
następujące zdania:

1. Wśród trzech zdań A, B i C tylko jedno jest prawdziwe,
2. Z trzech zdań B, C i D tylko jedno jest prawdziwe,
3. Z dwóch zdań A i D tylko jedno jest prawdziwe.

Tomek zaś, ze swej strony, utrzymuje, że:

4. Wśród trzech zdań A, B i C tylko jedno jest prawdziwe,
5. Z trzech zdań B, C i D tylko jedno jest prawdziwe,
6. Z trzech zdań A, C i D tylko jedno jest prawdziwe.

Jeden z nich kłamie co najmniej jeden raz, drugi zaś zawsze mówi prawdę.
Wskaż, które ze zdań od 1 do 6 jest fałszywe oraz które ze zdań: A, B, C jest
prawdziwe?

Zadanie 8. Bile Bila. Bil liczy swoje bile. Gdybym miał ich trzy razy więcej, to miałbym
ich więcej niż 31 mówi on swojemu kuzynowi, ale gdybym miał ich dwa razy
więcej, to miałbym ich mniej niż 31. Następnie Bil bierze jedną bilę od kuzyna
i stwierdza: Teraz, gdybym miał ich dwa razy więcej, to miałbym ich wciąż
mniej niż 31. Z kolei kuzyn zabiera Bilowi cztery bile i mówi do niego: Nie
narzekaj, nawet teraz, gdybyś miał trzykrotność tego co masz, to miałbyś jeszcze
ich więcej niż 31. Ile bil miał Bil na początku tej rozmowy?

Uwaga do zadań od 9 do 18. Aby zadanie było kompletnie rozwiązane
należy podać liczbę rozwiązań i to rozwiązanie, jeśli jest jedyne, albo
dwa rozwiązania, jeżeli jest ich więcej.

Zadanie 9. Grono winogron.Winogrona z grona, przedstawione jako kółka figury obok,
mogą mieć trzy jakości: A, B lub C. Gdy trzy winogrona stykają się parami, to
wyznaczają trójkąt (zobacz rysunek). W każdym z tych małych trójkątów trzy
jakości winogron są albo jednakowe albo wszystkie różne. Uzupełnić jakości
winogron tego grona wpisując, w każde z pustych kółek, jedną z trzech liter:
A, B lub C.
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Zadanie 10. Odwracanie monet. Mamy 11 monet ułożonych w jednym rzędzie reszkami
do góry. W kolejnych ruchach możemy odwracać dokładnie 3 monety leżące
obok siebie, wybrane dowolnie. Nie można przestawiać tych monet. Jaką, moż-
liwie najmniejszą, liczbą ruchów można uzyskać układ, w którym każde dwie
monety leżące obok siebie mają odkrytą inną stronę, np. reszka, orzeł, reszka,
orzeł,. . . ?

Zadanie 11. Golf. W grze w golfa gracz, rozpoczynając z pozycji startowej, przy pomocy
specjalnego kija, winien w możliwie najmniejszej liczbie uderzeń wrzucić piłecz-
kę do oddalonego, od pozycji startowej, dołka. Każdy dołek na polu golfowym
opisuje liczba nominalna, tzw. PAR i jest to średnia liczba uderzeń piłeczki,
przez dobrego gracza, potrzebnych do wrzucenia jej do tego dołka. Na polu
golfowym w Math-Ville jest 18 dołków. Dziewięć z nich ma PAR równy 2 i
dziewięć ma PAR równy 3. Michał właśnie rozegrał partię golfa testując każdy
z tych 18 dołków. Liczba jego uderzeń dla żadnego dołka nie była równa PAR
dla tego dołka. Miał jednak ogółem tyle uderzeń, co dobry gracz, a mianowicie
45. Michał wrzucił piłeczkę w jednym uderzeniu tylko do jednego dołka. Do
ilu dołków wrzucił on piłeczkę w trzech uderzeniach?

Zadanie 12. Bilard.Mateusz gra w bilard na prostokątnym stole bilardowym o wymiarach
2,06 m × 3,06 m. Jego bila o średnicy 6 cm jest umieszczona w środku dłuższej
bandy bilardu. Mateusz uderza w bilę i posyła ją, pod kątem 45◦, względem
bandy bilardu. Zakładając, że Mateusz uderzył bilę z dostateczną siłą, podać
w jakiej odległości od punktu startu (środek bili w chwili startu) środek bili
znajdzie się w chwili 59 odbicia? Należy zaokrąglić wynik do najbliższego cen-
tymetra przyjmując, w razie potrzeby, 1,414 dla

√
2; 2,236 dla

√
5; 3,162 dla√

10 i 4,123 dla
√

17.

Zadanie 13. Elastyczny prostokąt. Zmniejszono szerokość i zwiększono długość prostoką-
ta o taki sam procent, będący liczbą całkowitą. Po tej zmianie pole prostokąta
zmalało o pewien procent zawarty między 2% i 3%. O jaki procent zmieniono
szerokość i długość prostokąta?

Zadanie 14. Przez cztery i przez pięć. Liczba całkowita dodatnia ma taką własność,
Se po jej pomnożeniu przez 4 i niezależnie przez 5 otrzymujemy iloczyny, w
których łącznie jest 9 cyfr, przy czym każda z cyfr od 1 do 9 występuje i to
tylko jeden raz. Znaleźć tę wyjściową liczbę całkowitą.

Zadanie 15. Przez lasy i góry. Julian jadąc samochodem z Do do Si jedzie z góry z Do
do Mi z prędkością 72 km

h
, następnie jedzie po płaskim terenie z Mi do Sol

z prędkością 63 km
h
, a potem jedzie pod górę z Sol do Si z prędkością 56km

h
.

Ogółem potrzebuje 4 godziny na przejazd. Gdy Julian jedzie w przeciwnym
kierunku z Si do Do, zjeżdża z Si do Sol z prędkością 72km

h
, jedzie z Sol do Mi

z prędkością 63km
h
i wjeżdża zMi do Do z prędkością 56km

h
. Ogółem potrzebuje

4 godziny i 40 minut. Jaka jest, w kilometrach, odległość drogowa między Do
i Si?

Zadanie 16. Ciekawa liczba naturalna. Znaleźć największą liczbę naturalną, która ma
wszystkie cyfry różne i która dzieli się przez każdą ze swoich cyfr.

Zadanie 17. Kafelkowanie. Krata przedstawia wzór kafelkowania złożony z 16 dużych ka-
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fli. Każdy duży kafel sam jest podzielony na 4 małe, kwadratowe kafle pomalo-
wane na biało lub na szaro. Wszystkie duże kafle są różne (liczba np. szarych,
małych kafli dużego kafla może być równa 0, 1, 2, 3 albo 4), przy czym dwa
duże kafle uznajemy za różne, gdy mają różną liczbę szarych małych kafli, a
przy tej samej liczbie, np. szarych małych kafli uznajemy duże kafle za róż-
ne, gdy orientacja małych szarych kafli jest różna. Na kracie umieszczono już
5 małych kafli pomalowanych na szaro. W kontakcie z dwoma dużymi kafla-
mi (wzdłuż boku stykania się) małe kafle muszą być identyczne co do koloru.
Ponadto najniższy rząd (na dole kraty) małych kafli musi być identyczny z
najwyższym rzędem (u góry kraty) małych kafli, a pierwsza z lewej kolumna
małych kafli musi być identyczna z pierwszą kolumną małych kafli z prawej
strony kraty. Dokończyć kolorowanie kraty.

Zadanie 18. Dziewięć Dziewięć. Na planie miasta Dziewięć Dziewięć zaznaczono punk-
tami 9 stacji metra. Na każdym z dziewięciu ustawień pod linię trzech stacji,
przedstawionych na rysunku kreskami, stosunek odległości największej do od-
ległości najmniejszej jest zawsze taki sam. Pole najmniejszego trójkąta równo-
bocznego wynosi 1 km2. Jakie jest, w km2, pole największego trójkąta równo-
bocznego, zaokrąglone do najbliższego km2? Można przyjąć, w razie potrzeby,
1,414 dla

√
2; 1,732 dla

√
3; 2,236 dla

√
5 i 2,646 dla

√
7.

6 Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematycz-
ny

http://leon.mat.umk.pl:8888/kangur/index.php

• Przykład zestawu zadań za 3 punkty z testu KANGUREK:
Kangurek 2007 - klasa 2 szkoły podstawowej
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Zadanie 1. Konkurs Kangur Matematyczny rozpoczął się w Polsce w roku 1992, a w roku
2007 odbywa się pierwsza edycja Kangurka. O ile lat później?
A. 12 B. 15 C. 16 D. 17

Zadanie 2. Jaką liczbę należy wpisać w kwadracik, aby równość 3 · 4 + � = 19 była praw-
dziwa?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 10

Zadanie 3. Ada miała 5 lat, gdy urodził się jej braciszek Krzysiek. W tym roku Ada ukoń-
czyła 13 lat. Ile lat ma teraz jej braciszek?
A. 18 B. 12 C. 10 D. 8

Zadanie 4. Dziadek przyniósł 5 rodzajów cukierków, po 6 każdego rodzaju. Wnuczęta zja-
dły 16 cukierków. Ile cukierków zostało?
A. 10 B. 14 C. 22 D. 27

Zadanie 5. Ania kupiła 2 zeszyty po 2 złote za sztukę. Zapłaciła monetą 5-złotową. Za
resztę kupiła ołówki po 50 groszy za sztukę. Ile ołówków kupiła Ania?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Zadanie 6. Jaką największą liczbę czekolad po 4 złote można kupić, mając 25 zł?
A. 4 B. 6 C. 5 D. 7

• Fragment zestawu zadań za 4 punkty:
Kangur 2007 BENIAMIN - klasy 5 i 6 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Wanda rozcięła kwadrat o obwodzie 20 cm na dwa prostokąty. Obwód jednego
z nich jest równy 16 cm. Ile jest równy obwód drugiego z tych prostokątów?
A. 8 cm B. 9 cm C. 12 cm
D. 14 cm E. 16 cm

Zadanie 2. Z jednakowych kwadracików ułożono kwadrat. Hania pokolorowała wszystkie
te kwadraciki, których środki leżą na przekątnych kwadratu. Okazało się, że
zamalowała 9 takich kwadracików.Z ilu kwadracików składał się ten kwadrat?
A. 9 B. 16 C. 25
D. 64 E. 81

Zadanie 3. Antek, Bartek, Czarek i Darek uprawiają różne dyscypliny sportu: karate, pił-
kę nożną, siatkówkę i dżudo, i każdy tylko jedną. Antek nie lubi sportów, w
których używa się piłki, dżudoka Bartek chodzi na mecze piłki nożnej, aby
obejrzeć swojego kolegę w akcji. Wiadomo, że jedno z poniższych zdań jest
prawdziwe. Które?
A. Antek gra w siatkówkę
B. Bartek gra w piłkę nożną
C. Czarek gra w siatkówkę
D. Darek uprawia karate
E. Antek uprawia dżudo

Zadanie 4. Z prostopadłościennego kamiennego bloku wycięto prostopadłościenny kawa-
łek, jak pokazano na rysunku. O ile zmniejszyła się powierzchnia tego kamien-
nego bloku?
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A. o 27 B. o 54 C. o 72
D. o 108 E. o 126

Zadanie 5. Kasia ma prostokątny kartonik o długości 27 centymetrów. Podzieliła go na
cztery prostokąty. Następnie poprowadziła dwa odcinki: odcinek łączący śro-
dek pierwszego prostokąta ze środkiem drugiego oraz odcinek łączący środek
trzeciego ze środkiem czwartego prostokąta (rysunek). Ile jest równa suma dłu-
gości tych dwóch odcinków?

A. 12 cm B. 13,5 cm C. 14 cm
D. 14,5 cm E. to zależy od sposobu podziału

• Fragment zestawu zadań za 5 punktów:
Kangur 2007 KADET - klasy 1 i 2 gimnazjum

Zadanie 1. W kwadraciki tablicy o wymiarach 3 × 3 wpisane są liczby naturalne (rysunek
obok). Ada wykreśliła z tablicy 4 liczby, a następnie Maria wykreśliła z pozo-
stałych także 4 liczby. Okazało się, że suma liczb skreślonych przez Adę jest
trzy razy większa od sumy liczb skreślonych przez Marię. Jaka liczba pozostała
nieskreślona?

A. 4 B. 7 C. 14
D. 23 E. 24

Zadanie 2. Pięć liczb całkowitych rozmieszczono na okręgu. Okazało się, że dla każdych
dwóch sąsiadujących ze sobą liczb ani ich suma, ani suma pozostałych trzech
liczb nie jest podzielna przez 3. Ile wśród tych pięciu liczb jest podzielnych
przez 3?
A. 0 B. 1 C. 2
D. 3 E. nie można tego wyznaczyć
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Zadanie 3. Rysunek obok przedstawia kwadratową płytkę. Narysowane na niej linie krzy-
we są ćwiartkami okręgów o promieniu równym połowie boku płytki. Długość
takiej ćwiartki jest równa 5 dm. Z szesnastu takich płytek budujemy kwa-
drat. Jaką maksymalną długość może mieć nieprzerwana linia utworzona z
tych ćwiartek okręgów?

A. 75 dm B. 100 dm C. 105 dm
D. 110 dm E. 80 dm

Zadanie 4. Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 9 ma następującą własność: suma
cyfr ilorazu tej liczby przez 9 jest o 9 mniejsza od sumy jej cyfr?
A. 1 B. 2 C. 4
D. 5 E. 11

Zadanie 5. Kangurowa maszyna licząca może wykonywać następujące operacje: pomnożyć
daną liczbę przez 2 lub przez 3 albo podnieść daną liczbę do potęgi drugiej lub
trzeciej. Którą z poniższych liczb możemy otrzymać, jeśli maszyna rozpocznie
działanie na liczbie 15 i wykona 5 operacji, kolejno na otrzymanych wcześniej
wynikach?
A. 28 · 35 · 56 B. 28 · 34 · 52 C. 23 · 33 · 53

D. 26 · 36 · 54 E. 2 · 32 · 56

7 Konkurs Prac Matematycznych

http://www.cmjordan.krakow.pl/KMTPNiS/matem.html

8 Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki

http://www.mimuw.edu.pl/delta/konkurs.html

9 Krakowska matematyka niedaleko od Krakowa

http://sklepek.neostrada.pl/tsmat/
http://www.snm-krakow.bighost.pl/index/krak_matemat.htm

• Zestaw zadań z etapu szkolnego dla klasy 4:
Krakowska matematyka niedaleko od Krakowa (2007/2008); W Krainie
Orlich Gniazd
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Zadanie 1. Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej znajduje się ponad 100 jaskiń. Poni-
żej zaszyfrowano krótkie informacje o najciekawszych z nich. Wykonaj działa-
nia pisemnie zgodnie z kolejnością wykonywania działań a następnie wpisz w
miejsce kropek nazwy jaskiń:

– Jaskinia Ciemna 448 : 23 + 314

– Jaskinia Wierzchowska Górna (136 : 17 + 195) : 7

– Jaskinia Nietoperzowa (36 · 7 + 486 : 9 + 57) : 3

– Wynik, który jest najmniejszą liczbą odpowiada jednej z najdłuższych
jaskiń Jury. Jest to . . . . . . . . .
– Kwadrat liczby 11 przyporządkowano jaskini, w której nagrywano sceny
do filmu Ogniem i mieczem - . . . . . . . . .
– Liczba podzielna przez 5 odpowiada . . . . . . . . . . W niej odkryto narzędzia,
którymi posługiwali się ludzie żyjący ok. 60 tysięcy lat p.n.e.

W tabelce podane są długości siedmiu najdłuższych jaskiń Jury Krakowsko-
Wieluńskiej. Korzystając z tych informacji rozwiąż zadania 2, 3 i 4.

Brzozowa Koralowa Piętrowa Szczelina Pod Skipirzepą
645 m 375 m 400 m 450 m

Szachownica Twardowskiego Wierna Wierzchowska Górna
600 m 430 m 1027 m 975 m

Zadanie 2. Jaskinia Twardowskiego jest krótsza od najdłuższej jaskini Jury o:
A. 732 m B. 597 m C. 593 m D. 545 m

Zadanie 3. Jaskinia Koralowa w porównaniu z Jaskinią Wierną jest:
A. niecałe 2 razy krótsza B. niecałe 4 razy krótsza
C. niecałe 3 razy krótsza D. niecałe 652 razy krótsza

Zadanie 4. Wśród wymienionych jaskiń najmniejsza różnica długości jest między jaski-
niami:
A. Koralową a Piętrową Szczeliną
B. Piętrową Szczeliną a Twardowskiego
C. Wierną a Wierzchowską Górną
D. Pod Skipirzepą a Twardowskiego.

Zadanie 5. W XIX wieku Dolinę Prądnika kupili Prusacy. Stało się to w roku wyrażonym
liczbą nieparzystą podzielną przez 5, której suma cyfr jest podzielna przez 4 i
przez 5. Oblicz, w którym to było roku.

Zadanie 6. Prusacy wycinali ojcowskie lasy i niszczyli jaskinie. Aby ochronić przyrodę,
Polacy postanowili wykupić od nich te ziemie. W 1924 roku wydano pierwszą
książkę przyrodniczą o Dolinie Prądnika. Jej autorem był profesor Władysław
. . . . . . . . .
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Zadanie 7. Oto kartka z kalendarza 1956 roku. Zapisz miesiąc oraz zaznacz kółkiem dzień
w którym utworzono Ojcowski Park Narodowy.

W owym roku tłusty czwartek wypadł 9 lutego. Nowy Rok wypadł w niedzie-
lę. Trzy tygodnie przed tym dniem była Wigilia Bożego Narodzenia. Pismo
dotyczące utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego wydano w sobotę.

Zadanie 8. Szlak Orlich Gniazd został wytyczony po raz pierwszy w 1930 roku. Jego
długość wyrażona w kilometrach jest równa iloczynowi liczb 186 i 3 pomniej-
szonemu o różnicę liczb 403 i 8. Jaką długość ma szlak Orlich Gniazd?

Zadanie 9. W każdym z podanych działań przełóż jeden patyczek tak, aby wynik wskazy-
wał wiek powstania zamków - Orlich Gniazd. Pod każdym działaniem narysuj
poprawne ułożenie patyczków.

Zadanie 10. Zapisz podane daty cyframi arabskimi, a następnie ułóż je kolejno i wpisz obok
wydarzeń dotyczących zamku w Pieskowej Skale:
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Data rzymska Data arabska
MCMIII
MCCCXV
MCMLXX
MDLXXVIII
MDCCXVIII
MCCCLXXVII

Rok Wydarzenie
pierwsza wzmianka o zamku Paskenstein

nadanie zamku rodowi Szafrańców przez Ludwika Węgierskiego
zakończenie przebudowy rezydencji w stylu renesansowym

wielki pożar zamku
zakup zamku przez A. Dygasińskiego i otwarcie w nim domu letniskowego

otwarcie muzeum

Zadanie 11. Turysta otworzył przewodnik po zamku i zauważył, że suma liczb, które są
numerami strony lewej i strony prawej jest równa 21. Ile wynosi iloczyn tych
dwóch liczb?
A. 110 B. 111 C. 121 D. 441

Zadanie 12. Oto plan ogrodów włoskich w Pieskowej Skale. Na rysunku klomby mają różne
kształty. Ile z nich ma kształt prostokąta?

A. 15 B. 13 C. 12 D. 3

Zadanie 13. Stary zegar zamku w Pieskowej Skale nakręcono i uruchomiono o godzinie
15:00. Wskazówki zegara zatrzymały się po 2400 minutach. Którą godzinę
wskazywał zegar, gdy wskazówki zatrzymały się?

Zadanie 14. Dwie grupy turystów wyruszyły spod zamku na pieszą wycieczkę. Pierwsza
grupa, licząca 16 osób, pokonała trasę długości 7 km. Druga grupa liczyła 5
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osób i przeszła 21 km. Która grupa postawiła więcej kroków? (Zakładamy, że
wszyscy stawiali kroki równej długości).

Zadanie 15. Prostokątny budynek mieszkalny i kwadratowa wieża zamku w Ojcowie miały
takie same obwody równe 32 m. Długość jednego boku budynku była o 3 m
większa od długości boku wieży. Jakie były wymiary prostokątnego budynku
mieszkalnego?
A. 8 m × 4 m B. 11 m × 5 m C. 12 m × 4 m D. 11 m × 8 m

10 Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i Mło-
dzieży KWADRATURA KOŁA

http://www.sciezki.com/kwadratura_kola.php

11 Mistrzostwa Polski w Łamaniu Głowy

http://www.sfinks.org.pl

• Kilka zadań eliminacyjnych:
XI Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek1 2007, eliminacje

Zadanie 1. GWIEZDNE WOJNY. W diagramie rozmieść gwiazdy (takie jak ta nad dia-
gramem) tak, aby w każdym rzędzie, w każdej kolumnie i w każdym zazna-
czonym grubszą linią obszarze były dokładnie dwie gwiazdy. W jednej kratce
możesz umieścić dokładnie jedną gwiazdę. Kratki zawierające gwiazdy nie mo-
gą stykać się ze sobą ani bokami, ani wierzchołkami.

1Wcześniej używana nazwa konkursu
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Zadanie 2. KĄTY PROSTE. Znajdź na rysunku wszystkie różne prostokąty (także i kwa-
draty) oraz trójkąty prostokątne i policz ile w sumie mają kątów prostych.
Różne, czyli takie, które różnią się położeniem jednego lub większej liczby
wierzchołków.

Zadanie 3. SZEŚCIAN Z LICZBAMI. W kółkach powinny się znajdować wszystkie liczby
całkowite z zakresu od 1 do 10 - po jednej w każdym kółku. Cztery liczby
już wpisano. Wpisz pozostałe liczby tak, aby suma liczb na każdej z trzech
widocznych ścian sześcianu wyniosła 22.

Zadanie 4. CYFROWA FLOTA. Rozmieść w diagramie widoczną nad nim flotę 10 okrę-
tów tak, aby nie stykały się one ani bokami kratek, ani ich wierzchołkami.
Okręty mogą być umieszczone w kierunku pionowym lub poziomym. W jednej
kratce może być umieszczony jeden element okrętu. Tak więc okręt składający
się z 4 elementów zajmie 4 kratki pod rząd, a okręt składający się z 1 elementu
- jedną kratkę. Liczby na zewnątrz diagramu mówią, ile ma wynieść w danym
rzędzie lub kolumnie suma cyfr z kratek, na których rozmieszczone są okręty.
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Zadanie 5. SUDOKU Z PRZEKĄTNYMI. Wypełnij diagram cyframi od 1 do 9 wpisując
do każdej kratki jedną cyfrę, w ten sposób, aby w każdym rzędzie, w każdej
kolumnie, w każdym z obwiedzionych grubszą linią sektorów 3 3 oraz na każdej
z zaznaczonych przekątnych znalazło się 9 różnych cyfr.
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• Kilka zadań finałowych:
XI Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Łamigłówek 2007, finał

Zadanie 1. LICZBY PIERWSZE. Przejdź przez wszystkie 16 pól diagramu, odwiedzając
każde z nich dokładnie jeden raz. Z pola na pole możesz przechodzić tylko przez
przejścia (nie wolno przecinać grubych linii). Cyfry z kolejnych odwiedzonych
pól powinny utworzyć ciąg ośmiu dwucyfrowych liczb pierwszych. Każda z 16
cyfr może należeć tylko do jednej z tych liczb pierwszych. Początek i koniec
wędrówki należy odgadnąć.

Zadanie 2. KRÓTKIE ZDANIE. W pewnym dodawaniu każdą z cyfr zastąpiono poje-
dynczą literą. Jednakowym literom odpowiadają jednakowe cyfry, a różnym
literom różne:

WYRAZ + WYRAZ + WYRAZ = ZDANIE

Znajdź liczbę, która kryje się za wyrazem ZDANIE, wiedząc, że żadna z liczb
nie zaczyna się od zera.

Zadanie 3. LINIE. Która z linii jest dłuższa - ciągła czy przerywana?
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Zadanie 4. MISTRZOWSKA LICZBA. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku zapy-
tania?

Zadanie 5. OSTATNIE ZADANIE. Używając symboli i działań matematycznych oraz cy-
fry 1 wyraź liczbę 39 916 800 wykorzystując najmniejszą z możliwych liczbę
jedynek.

12 Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów
gimnazjów województwa małopolskiego

http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2627

• Przykład zestawu zadań etapu szkolnego:
VII Małopolski Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów (rok szkolny
2007/2008)

Zadanie 1. Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie całkowitej większej od −5 i mniej-
szej od 3 połowę kwadratu tej liczby pomniejszoną o 2.

a/ Podaj wzór tej funkcji.
b/ Sporządź wykres tej funkcji.
c/ Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.
d/ Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji.

Zadanie 2. Po dwukrotnej obniżce ceny pewnego towaru, za każdym razem o tyle samo
procent, jego cena końcowa stanowiła 64% ceny początkowej. O ile procent
każdorazowo obniżano cenę tego towaru?

Zadanie 3. Suma dwóch ułamków wynosi 53
80
. Liczniki ułamków są w stosunku 5 : 7, a

mianowniki w stosunku 4 : 5. Znajdź te ułamki.

Zadanie 4. Rozwiąż równanie:

1

5

(
1

5

(
1

5
(x + 4) + 4

)
+ 4

)
= 1.
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Zadanie 5. W trójkącie ABC wysokość CD i środkowa CE dzielą kąt ACB na trzy kąty
o jednakowej mierze. Wyznacz miarę kąta ACB.

Zadanie 6. Otwarta prostopadłościenna skrzynia nie ma wieka. Długość i szerokość skrzyni
mierzone na zewnątrz mają 45 cm i 36 cm, a wysokość 27 cm. Skrzynia jest
zrobiona z desek o grubości 1,5 cm. Oblicz pojemność wnętrza skrzyni.

• Przykład zestawu zadań etapu rejonowego:
VI Małopolski Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów (rok szkolny
2006/2007)

Zadanie 1. Naszkicuj wykres funkcji y = 2x
|x| + |x|

x
, gdzie x jest dowolną liczbą rzeczywistą

różną od 0.

Zadanie 2. Wysokość trapezu równoramiennego ma długość 2,4 dm, a jego przekątne są
prostopadłe. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 3. Komputer kosztował 2000 zł, drukarka 1200 zł i specjalne oprogramowanie
3000 zł. Komputer zdrożał o 15%, a drukarka o 5%. O ile procent trzeba
obniżyć cenę oprogramowania, aby cena zestawu nie uległa zmianie?

Zadanie 4. Państwo Kowalscy przeznaczyli 26 000 zł na zakup działki. Do jednej z ofert
dołączono wykonany w skali 1 : 1000 rysunek dwóch przylegających do siebie
działek P1 i P2. Jeden metr kwadratowy każdej działki z tej oferty kosztuje 35
zł. Oblicz, czy przeznaczona przez państwa Kowalskich kwota wystarczy na
zakup działki P2.

AE = 5 cm, EC = 13 cm, BC = 6,5 cm.

Zadanie 5. Sprawdź, że:

a/
√

2 = 1 + 1
1+

√
2
i
√

3 = 1 + 1
1+

√
3
.

b/ Przedstaw analogicznie
√

5.
c/ Przedstaw analogicznie

√
n wykaż prawdziwość zapisanej zależności.

Zadanie 6. Odcinek AB długości 40 cm podzielono punktem C tak, że AC
CB

= 5
3
. Długość

odcinka AC jest równa
A. 5 cm B. 8 cm C. 15 cm D. 25 cm

Zadanie 7. Odcinkowi długości 3 cm narysowanemu na mapie w skali 1 : 500000 odpowia-
da w terenie odcinek długości
A. 150 km B. 50 km C. 15 km D. 5 km
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Zadanie 8. Miejscem zerowym funkcji f(x) = −2x+b jest
√

3. Współczynnik b jest równy
A.

√
3 B. 2

√
3 C. −

√
3 D. −2

√
3

Zadanie 9. Wyrażenie 1√
|x|−4
ma sens liczbowy, gdy

A. |x| − 4 > 0 B. |x| − 4 > 0 C. |x| > 0 D. |x| > 0

Zadanie 10. Dane są liczby a =
√

3−2
7
i b =

√
3+2
7
. Iloraz a−b

ab
ma wartość

A. −4 B. 0 C. 4 D. 28

Zadanie 11. Bilet ze zniżką 36% kosztuje 36 zł. Taki sam bilet ze zniżką 20% kosztuje
A. 45 zł B. 41,76 zł C. 56,25 zł D. 80 zł

Zadanie 12. Czworokąt ABCD jest równoległobokiem. Punkt E jest środkiem boku AB i
ED = EB. Kąt AED ma 80◦. Miara kąta BCD jest równa

A. 30◦ B. 40◦ C. 50◦ D. 60◦

Zadanie 13. Stosunek pola kwadratu do pola koła wpisanego w ten kwadrat jest równy
A. π

4
B. 4

π
C. π

2
D. 2

π

Zadanie 14. Jeśli p% (p 6= 0) liczby a wynosi k (k 6= 0), to liczba a jest równa
A. 100p

k
B. p

100k
C. 100k

p
D. k

100p

Zadanie 15. Wartość wyrażenia 724·403

247·252 jest równa
A. 1 B. 3

5
C. 1

15
D. 1

5

13 Małopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2624

• Przykład zestawu zadań etapu szkolnego - zadania związane z matematyką:
IVMałopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy (rok szkolny 2005/2006)

Zadanie 1. Dżdżownice ryjąc ziemię we wszystkich kierunkach spulchniają ją i napowie-
trzają. W 4 m3 gleby znajduje się przeciętnie 3960 dżdżownic. Ile m3 gleby
może spulchnić 2475 dżdżownic:
A. 1,5 m3 B. 2,5 m3 C. 3 m3 D. 0,5 m3

Zadanie 2. W 4 hektolitrach wody należy rozpuścić 1 litr środka nawożącego. Ile mililitrów
tego środka należy rozpuścić w 4 litrach wody?
A. 1,6 B. 10 C. 16 D. 1
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Zadanie 3. Aby zrobić zaprawę murarską, trzeba zmieszać 2 części cementu z 1 częścią
wapnia i 6 częściami piasku. Jaki procent objętości tej mieszaniny zajmuje
piasek:
A. 331

3
% B. 50% C. 662

3
% D. 75%

Zadanie 4. Prostopadłościenna płyta marmurowa ma wymiary 12 dm; 0,8 dm; 1,2 dm. Ile
takich płyt przewiezie samochód o ładowności 2,5 tony, jeżeli wiadomo, że 1
dm3 płyty waży 2,7 kg?
A. 810 B. 800 C. 81 D. 80

Zadanie 5. Opakowanie szkolnej kredy ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 10 cm;
8 cm; 15 cm i zawiera 45 kawałków kredy. W szkole jest 15 sal lekcyjnych, w
każdej zużywa się dziennie około 6 kawałków kredy.

a/ Ile opakowań kredy zużyje szkoła w ciągu 20 dni?
A. 10 B. 40 C. 60 D. 1800

b/ Ile m2 tektury trzeba zużyć na wykonanie 45 takich opakowań?
A. 7 B. 3,15 C. 31,5 D. 0,054

Zadanie 6. Odległość w linii prostej między dwoma miejscowościami wynosi 35 km. Ta
sama odległość na mapie ma 3,5 cm. Jaka jest skala tej mapy?
A. 1:10000 B. 1:100000 C. 1:1000000 D. 1:10000000

Zadanie 7. Górnik zarobił w ciągu roku 25920 zł, przy czym w ostatnim kwartale zarobił
miesięcznie o 120 zł więcej niż w poprzednich kwartałach. Ile zarobił ten gór-
nik miesięcznie w ostatnim kwartale?
A. 2130 zł B. 26040 zł C. 2280 zł D. 2250 zł

Zadanie 8. W grudniu tego roku grupa 32 uczniów z trzema osobami dorosłymi wybiera
się do kopalni soli w Bochni. Jaki będzie całkowity koszt zwiedzania trasy tu-
rystycznej?

A. 595 zł B. 434 zł C. 568 zł D. 616 zł

Zadanie 9. W czasie zwiedzania kopalni duża wskazówka zegara dwa razy wykonała pełny
obrót i jeszcze obróciła się o kąt 60◦. Upłynęło wówczas:
A. 30 minut B. 60 minut C. 2 godziny 5

minut
D. 2 godziny 10
minut

Zadanie 10. Temperatura na dole w kopalni wynosiła 5◦C, a temperatura powietrza na
zewnątrz −13◦C. Różnica temperatur wynosiła:
A. 18◦C B. 8◦C C. −8◦C D. −18◦C
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• Przykład zestawu zadań finałowych - zadania związane z matematyką:
IVMałopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy (rok szkolny 2005/2006)

W czwartek 19 stycznia 2006 r. o godzinie 20:00 z Przylądka Canaveral
wystartowała rakieta Atlas V, wynosząc misję New Horizons. Po 45 mi-
nutach od startu, sonda oddzieliła się od ostatniego członu napędowego.
Rozpoczęła się dziewięcioletnia podróż do Plutona i Pasa Kuipera. W lu-
tym 2007 r. New Horizons dotrze do Jowisza, rozpędzając się w jego polu
grawitacyjnym. Sonda ma dotrzeć do Plutona w lipcu 2015 roku. Przela-
tując w pobliżu planety2 zbada ją oraz jej księżyce, by później wlecieć w
głąb Pasa Kuipera. http://news.astronet.pl/

Pluton jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego, poruszającą się na
ogół najdalej od Słońca. Księżyc Plutona, Charon ma masę i rozmiary
podobne do macierzystej planety - Pluton jest od niego ok. siedem razy
cięższy i prawie dwa razy większy. Dlatego można powiedzieć, że po oko-
łosłonecznej orbicie porusza się nie Pluton, ale planeta podwójna. Szkolny
Słownik. Astronomia, WSiP, Warszawa 1999

Zadanie 1. Ile razy czas lotu sondy New Horizons z Ziemi do Plutona jest dłuższy od
czasu lotu z Ziemi do Jowisza? Wynik podaj w całościach.
A. 5 B. 7 C. 9 D. 11

Zadanie 2. Jeżeli wiadomo, że promień Plutona wynosi 1150 km, to jaka jest średnica
Charona?
A. 575 km B. 2300 km C. 1150 km D. 1050 km

Zadanie 3. Ile dni upłynęło od startu sondy New Horizons do dnia dzisiejszego? (Konkurs
odbywał się 6 marca 2006 roku.)
A. 47 B. 54 C. 46 D. 60

W tabeli poniżej podano przybliżone czasy pełnego obiegu planet wo-
kół Słońca oraz ich obrotu wokół własnej osi. Przyjmujemy, że rok na
danej planecie to czas pełnego obiegu planety wokół Słońca, a doba
to czas pełnego obrotu planety wokół własnej osi.

Zadanie 4. Na której planecie jej doba jest dłuższa, niż rok na tej planecie?
A. Merkury B. Wenus C. Mars D. Jowisz

2Kilka miesięcy po tym etapie konkursu, w sierpniu 2006 roku, Pluton utracił status planety
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Zadanie 5. Ile lat marsjańskich ma trzynastoletni miłośnik astronomii z planety Ziemia?
Wynik zaokrąglij do całości.
A. 24 lata B. 13 lat C. 20 lat D. 7 lat

Zadanie 6. Wiek Ziemi oceniany jest na 4, 6 · 107 wieków. Ile to lat?
A. 46000000 B. 460000000 C. 4600000000 D. 46000000000

Zadanie 7. Europa zajmuje około 2,1% powierzchni Ziemi, a Polska około 0,03 powierzchni
Europy. Według jednego z oszacowań, rocznie na Ziemię spada 200 ton mete-
orytów. Ile tej materii kosmicznej może spaść w tym samym okresie na teren
Polski? Do obliczeń przyjmij, że opad meteorytów rozkłada się równomiernie
na całej powierzchni Ziemi.
A. 194 kg B. 126 kg C. 126 t D. 1,26 t

Zadanie 8. Gwiazdy na rysunku wyznaczają trójkąty o danych kątach: ]DEC = 34◦,
]EDC = 82◦, ]ACB = 70◦, ]CBA = 40◦. Jaki kąt wyznaczają gwiazdy
CAD?

A. 46◦ B. 36◦ C. 45◦ D. 64◦

Zadanie 9. Jacek pewnego dnia pracował przy komputerze 1,2 godziny, co stanowiło 0,125
długości dnia. Słońce w tym dniu wzeszło o godzinie 7:03. O której godzinie
był w tym dniu zachód słońca?

Zadanie 10. Mapa pewnego terenu jest prostokątem o wymiarach 56 cm × 80 cm. Jej skala
wynosi 1:150000. Zmniejszono ją na kserografie do wymiarów 21 cm × 30 cm.
Jaką skalę należy wpisać na otrzymanej mapie?

Zadanie 11. Przed wyprawą w kosmos astronauci wykonują wiele ćwiczeń w warunkach
zbliżonych do tych, w jakich odbywa się lot. Jednym z nich jest trening w spe-
cjalnym basenie. Basen ten jest prostopadłościanem. Najdłuższa jego krawędź
jest 8 razy dłuższa od najkrótszej, a długość średniej krawędzi jest dwa razy
dłuższa od najkrótszej. Suma długości wszystkich krawędzi wynosi 440 m. Ile
litrów wody znajduje się w tym basenie, jeżeli został on wypełniony do 80%
wysokości?

Zadanie 12. Słodycze, a szczególnie czekolada, mają wysoką wartość energetyczną. Warto
więc je spożywać podczas wzmożonego wysiłku.

a) Zapas słodyczy, który zabrali kosmonauci na pokład stacji orbitalnej, wa-
żył 50 kg. Po pierwszym miesiącu pobytu na stacji zapas słodyczy zmniej-
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szył się o 30%, po następnym miesiącu zmalał o 20% z tego, co zostało.
Po trzecim miesiącu pobytu na orbicie, słodycze ważyły tylko 21 kg. O ile
procent zmniejszył się zapas słodyczy w trzecim miesiącu?

b) Kosmonauta w ciągu dnia zjadł 3
8
tabliczki czekolady. Zostało mu jeszcze o

8 kostek więcej niż zjadł. Z ilu kostek składała się ta tabliczka czekolady?

14 MAT

http://www.mat.edu.pl/

• Fragment zestawu zadań dla klasy 3 szkoły podstawowej:
MAT 2008, SKOWRONEK - klasa 3 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Na rysunku poniżej pokazano kwadratowy kawałek tektury z wyciętymi 8 otwo-
rami. Tekturę tę można jednym prostym cięciem (nie rozcinającym żadnego
otworu) rozciąć na dwie części tak, aby w jednej z nich znalazły się dokładnie:

A. 2 otwory B. 3 otwory C. 4 otwory D. 5 otworów

Zadanie 2. Zosia ma 6 lat, jej siostra jest o 4 lata od niej starsza, zaś brat dziewczynek
ma tyle lat co one obie łącznie. Spośród tych dzieci można wybrać dwójkę
rodzeństwa o łącznym wieku:
A. 10 lat B. 12 lat C. 16 lat D. 20 lat

Zadanie 3. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci iloczynu trzech różnych
liczb jednocyfrowych?
A. 24 B. 48 C. 36 D. 49

Zadanie 4. Ojciec w testamencie nakazał rozdzielić swoje stado owiec między trzech sy-
nów tak, by najstarszy syn otrzymał dokładnie dwa razy tyle owiec co średni
syn, zaś średni dokładnie dwa razy tyle co najmłodszy. Czy uda się spełnić
wolę ojca, jeśli stado liczy:
A. 14 owiec B. 10 owiec C. 16 owiec D. 21 owiec

• Fragment zestawu zadań dla klasy 5 szkoły podstawowej:
MAT 2008, JASKÓŁKA - klasa 5 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Który z poniższych miesięcy trwa dłużej niż cztery i pół tygodnia?
A. styczeń B. sierpień C. listopad D. lipiec

31

http://www.mat.edu.pl/


Zadanie 2. Na planszy złożonej z 9 pól umieszczono 5 czarnych pionków i 4 białe pionki
(jak na rysunku). Zmieniając kolor niektórych pionków (z białego na czarny
lub z czarnego na biały) chcemy otrzymać układ, w którym w każdym wier-
szu i w każdej kolumnie będzie dokładnie jeden czarny pionek. Możemy tego
dokonać zmieniając kolor:

A. 4 pionków B. 5 pionków C. 6 pionków D. 7 pionków

Zadanie 3. Sto orzechów możemy ułożyć w 7 szufladkach tak, aby:
A. w każdej szufladce było tyle samo orzechów
B. w żadnych dwóch szufladkach nie było tej samej liczby orzechów
C. w każdej szufladce była nieparzysta liczba orzechów
D. w każdej szufladce była parzysta liczba orzechów

Zadanie 4. W pewnym miasteczku każde dwie ulice są albo prostopadłe albo równoległe
i każda ulica jest idealnie prosta (nie ma żadnych zakrętów). Ile skrzyżowań
dróg może być w tym miasteczku, jeśli w sumie jest w nim 10 ulic?
A. 25 B. 30 C. 21 D. 16

• Fragment zestawu zadań dla klasy 1 gimnazjum:
MAT 2008, KOS - klasa 1 gimnazjum

Zadanie 1. Wszystkie ściany boczne pewnego ostrosłupa są trójkątami równobocznymi.
Ile ścian może mieć ten ostrosłup?
A. 3 ściany B. 5 ścian C. 6 ścian D. 7 ścian

Zadanie 2. Na każdej ścianie sześcianu chcemy umieścić jedną liczbę, w taki sposób by su-
my liczb umieszczonych na przeciwległych ścianach były równe. Która szóstka
liczb nadaje się do takiego rozmieszczenia?
A. 1, 2, 3, 4, 5,
6

B. 2, 4, 6, 7, 8,
9

C. 1, 3, 4, 5, 8,
9

D. 1, 2, 3, 7, 8,
9

Zadanie 3. Która spośród niżej wymienionych par liczb ma dwucyfrową wspólną wielo-
krotność?
A. 24 i 36 B. 24 i 49 C. 27 i 12 D. 25 i 16

Zadanie 4. Punkt P jest środkiem boku prostokąta widocznego na poniższym rysunku.
Pole zakreskowanej części prostokąta jest:
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A. 4 razy mniejsze od pola całego prostokąta
B. 6 razy mniejsze od pola całego prostokąta
C. 3 razy mniejsze od pola niezakreskowanej części
D. 4 razy mniejsze od pola niezakreskowanej części

• Fragment zestawu zadań dla klasy 3 gimnazjum:
MAT 2008, ORZEŁ - klasa 3 gimnazjum

Zadanie 1. Rok śmierci pewnego mężczyzny powstaje z roku jego urodzenia przez prze-
stawienie cyfr. Ile lat mógł przeżyć ten mężczyzna, jeśli wiemy, że urodził się
w XX wieku?
A. 54 B. 63 C. 72 D. 82

Zadanie 2. Na rysunku przedstawiona jest siatka 12-ściennej kostki do gry. Które dwie
ściany będą ze sobą sąsiadować (tj. mieć wspólną krawędź) po sklejeniu kostki?

A. ściana z 1 oczkiem i ściana z 2 oczkami
B. ściana z 4 oczkami i ściana z 12 oczkami
C. ściana z 5 oczkami i ściana z 10 oczkami
D. ściana z 7 oczkami i ściana z 10 oczkami

Zadanie 3. Pewna liczba w systemie dziesiętnym zapisywana jest przy użyciu samych je-
dynek. Która z poniższych liczb może być dzielnikiem takiej liczby?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 9

Zadanie 4. W łazience stoją trzy wiadra z wodą. Pierwsze i drugie wiadro zawierają łącz-
nie 11 litrów wody, drugie i trzecie wiadro zawierają łącznie 16 litrów wody, a
pierwsze i trzecie - 19 litrów wody. Jedno z tych trzech wiader zawiera:
A. mniej niż 4 litry wody B. dokładnie 7 litrów wody
C. dokładnie 10 litrów wody D. więcej niż 12 litrów wody

15 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny MATE-
MATYKA BEZ GRANIC

http://www.mbg.uz.zgora.pl/
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• Zestaw zadań finałowych:
Zawody międzyklasowe dla 3 klasy gimnazjum i 1 klasy szkoły ponad-
gimnazjalnej; rok szkolny 2007/2008

Zadanie 1. Odwagi ścigani!
Zredaguj odpowiedź w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub włoskim
używając co najmniej 30 słów.

– Die Nacht ist schwarz und ohne Mond. Juliette, Romain, Antoine und
Sophie werden von gefhrlichen Rubern verfolgt. Um ihnen zu entkommen,
mssen sie mit Hilfe eines Stegs einen Abgrund berwinden. Der Steg ist in
sehr schlechtem Zustand und hlt hchstens das Gewicht von zwei Perso-
nen aus. Fr die berquerung braucht man unbedingt eine Beleuchtung. Die
vier Freunde besitzen nur eine einzige Laterne, die in einer halben Stun-
de erlischt. Juliette ist schnell: Sie schafft es den Steg in einer Minute zu
berqueren. Romain braucht 2 Minuten fr die berquerung. Antoine ist lang-
sam, er braucht dafr 10 Minuten. Sophie ist noch langsamer, sie bentigt
20 Minuten. Wenn zwei Freunde gemeinsam hinbergehen, dann kommen
sie im Rhythmus des langsamsten voran. Alle vier haben es in weniger als
30 Minuten geschafft hinberzugehen. Erklrt ihre Strategie.
– It is a dark an moonless night. Juliet, Rob, Tony and Sophie are being
chased by dangerous bandits. In order to escape they have to cross a
precipice on a foot bridge which is in a very bad state. It can hold the
weight of two persons only. A light is absolutely needed to cross. The four
friends have only got one lantern which will go out in half an hour. Juliet
is quick; she can cross the footbridge in one minute. Rob needs 2 minutes
to do that. Tony is slow: 10 minutes will be necessary. Sophie is even
slower: she will need 20 minutes. If two friends cross together, they will
move according to the rhythm of the slowest. The four of them managed
to cross in less than 30 minutes. Explain their strategy.
– La nuit est obscure et sans lune. Juliette, Romain, Antoine et Sophie sont
poursuivis par des bandits. Pour svader, ils doivent traverser un prcipice en
empruntant lunique passerelle dans un trs mauvais tat. Elle peut supporter
le poids de deux personnes au maximum. Il est absolument ncessaire davoir
une lumire pour passser. Les quatre amis nont quune seule lanterne qui
steindra dans une demie heure. Juliette est rapide et capable de passer la
passerelle en une minute. Romain a besoin de deux minutes pour passer.
Antoine est plus lent et a besoin de dix minutes. Sophie est encore plus
lente et a besoin de vingt minutes. Si deux amis passent ensemble, ils
avanceront au rythme de la personne la plus lente. Finalement, ils sont
arrivs tous les quatre passer en trente minutes. Expliquez leur stratgie.
– La notte scura e senza luna. Giulietta, Romano, Antonio e Sofia sono
inseguiti da pericolosi briganti. Per sfuggire ai loro inseguitori devono su-
perare un precipizio passando su una passerella molto danneggiata che
sopporta al massimo il peso di due presone. Per il passaggio occorre, an-
che, assolutamente una luce. I quattro amici hanno a disposizione solo una
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lanterna con unautonomia massima di mezzora. Giulietta veloce; capace
di percorrere la passerella in un minuto. Romano ha bisogno di 2 minuti;
Antonio lento; gli occorrono 10 minuti. Sofia, ancora pi lenta, necessita
di 20 minuti. Se due amici attraversano insieme avanzano al ritmo del pi
lento. Alla fine, tutti e quattro riescono a passare in meno di 30 minuti.
Spiegare la loro straregia.

Zadanie 2. Płaska kraina. Flatlandia jest dwuwymiarowym światem. Gdy przez ten
świat przechodzi sfera, mieszkańcy obserwują zjawisko przedstawione na po-
niższej kliszy. Siedem klatek, sfotografowanych w regularnych odstępach czasu,
pokazuje przekroje sfery. Pewnego razu do przejścia przez Flatlandię szykuje
się sześcian. Ukazuje się jednym ze swoich wierzchołków i przesuwa ze sta-
łą prędkością wzdłuż osi wyznaczonej przez przekątną sześcianu przechodzącą
przez ten wierzchołek. Oś ta jest prostopadła do Flatlandii. Przedstawić na
kliszy przejście sześcianu przez Flatlandię.

Zadanie 3. Lustrzane odbicie. Marzycielka Rozalia siedzi bardzo zamyślona w salonie
fryzjerskim. Nagle zauważa, która jest godzina i myśli: Ojej! Spóźnię się . . . .
Lecz po kilku chwilach pojmuje swoją pomyłkę wzięła odbicie w lustrze za
wyświetlacz zegara i dlatego pomyliła się o 20 minut. Wyświetlacz pokazuje
godziny i minuty od 00.00 do 23.59.

Możliwe cyfry to
O której godzinie Rozalia spojrzała na zegar? Wskazać inne godziny, dla któ-
rych różnica między tym, co wskazuje zegar a odbiciem w lustrze wynosi 20
minut. Odpowiedź uzasadnić.

Zadanie 4. Chudzi Robinowie. Trzech łuczników strzelało, po pięć razy każdy, do tej sa-
mej tarczy. Na rysunku widoczne są ślady pozostawione przez strzały. Wszyscy
łucznicy zakończyli rozgrywkę z równą liczbą punktów. Podać rozkład punk-
tów uzyskanych przez każdego łucznika. Odpowiedź uzasadnić.

Zadanie 5. Urwanie głowy. Pokonawszy liczne przeszkody, dzielny rycerz, by uwolnić
księżniczkę, musi jeszcze zabić wielogłowego smoka. Ten gatunek smoków ma
siedem głów, które mogą być trzech rodzajów: głowy-dzioby, głowy-uszy lub
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głowy-paszcze. Rycerz jednym cięciem miecza może odciąć jedną lub dwie gło-
wy. Jeśli odetnie jedną lub dwie jednakowe głowy, to odrosną one natychmiast.
Lecz jeśli odetnie równocześnie dwie różne głowy, to odrośnie jedna głowa
trzeciego rodzaju. Jeśli na przykład odetnie głowę-uszy i głowę-dziób, odra-
sta głowa-paszcza. Smok pozbawiony głów, umiera. Czy można zabić smoka
przedstawionego na obrazku? Jakich wielogłowych smoków nie można zabić?
Wyjaśnić.

Zadanie 6. Zagłosował. Przeglądając blog swojej przyjaciółki Marioli, Julian zauważa,
że zwiedzający są proszeni o ocenę blogu. Widnieje też informacja o aktualnej
średniej wystawionych opinii. Julianowi podoba się blog przyjaciółki i posta-
nawia przyznać mu tę średnią podwyższoną o jeden punkt. Po oddaniu głosu,
strona internetowa blogu jest automatycznie aktualizowana. Julian stwierdza,
że średnia wzrosła o 0,02 punktu. Zastanawia się, ile osób mogło zagłosować
przed nim. Obliczyć liczbę internautów, którzy zagłosowali na blog Marioli
przed Julianem.

Zadanie 7. Kropla potu. Amatorka tego domowego „roweru wprawia w ruch dźwignie
obracające się wokół stałej osi A, w kierunku przód tył. Dźwignie połączone
są z dwiema deskami, na których znajdują się jej stopy, a obie deski wprawiają
w ruch ciężki krążek. Poniższy rysunek ilustruje ten mechanizm. Punkty A i B
są stałe. Punkt D przemieszcza się po kręgu o środku w punkcie B. Ruchome
odcinki AC i DC mają stałe długości. Przedstawić na karcie odpowiedzi figurę
o następujących wymiarach: AB = 10 cm, AC = 10 cm, DC = 5 cm, BD = 3
cm. Wykreślić krzywą, którą opisuje środek M odcinka DC podczas pełnego
obrotu punktu D wokół punktu B. W tym celu należy wyznaczyć dostatecznie
dużą liczbę punktówM , by łatwo było przez ich połączenie utworzyć tę krzywą.
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Zadanie 8. Rośnijcie i rozmnażajcie się. Aurelia prowadzi badania nad rozmnażaniem
mikroorganizmów. Analizuje trzy rodzaje bakterii oznaczone literami A, B i C.
W chwili początkowej ma taką samą liczbę bakterii każdego rodzaju. Następnie
liczba bakterii A podwaja się co 2 godziny, liczba bakterii B potraja się co 3
godziny, liczba bakterii C pomnaża się pięciokrotnie co 5 godzin. Wyjaśnić,
która populacja bakterii rozwinie się najszybciej, a która najwolniej.

Zadanie 9. Szpagat. By narysować elipsę, Magdalena wbija w ziemię dwa kołki w punk-
tach A i B. Przymocowuje jeden koniec sznurka do kołka A, a drugi do kołka
B. Naciąga sznurek na kij, przemieszcza kij utrzymując sznurek naciągnięty
i obchodzi oba kołki dookoła. Jej kij wyznacza na ziemi elipsę, tak jak na
poniższym rysunku.

Wielka oś elipsy to odcinek o końcach znajdujących się na elipsie, przechodzący
przez punkty A i B. Mała oś elipsy to odcinek o końcach znajdujących się na
elipsie, przechodzący przez środek odcinka AB i prostopadły do wielkiej osi.
Magdalena wykreśliła elipsę, której osie wynoszą odpowiednio 15 m i 9 m. Jaka
jest długość sznurka i jaka jest odległość pomiędzy kołkami A i B? Wyjaśnić.
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Zadanie 10. Gierka ekierką. Szymon ma do dyspozycji jedynie 45 stopniową ekierkę bez
podziałki oraz ołówek. Obrysowuje kontury ekierki i rysuje w ten sposób trój-
kąt prostokątny równoramienny. Szymonowi udaje się wyznaczyć środek cięż-
kości narysowanego trójkąta i środek okręgu wpisanego w ten trójkąt. Spryciarz
z tego Szymona! Opisać metodę konstrukcji za pomocą ekierki i ołówka, którą
zastosował Szymon wyznaczając oba wymienione środki. Uzasadnić.

ZADANIA DODATKOWE DLA PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PONAD-
GIMNAZJALNEJ

Zadanie 11. Panienka z okienka. Elżbieta musi wymienić zepsutą szybkę nad drzwiami
wejściowymi. Szybka jest ograniczona odcinkiem o długości 104 cm i łukiem
koła, a jej wysokość wynosi 26 cm. Szklarz chce poznać promień łuku koła,
aby wyciąć nową szybkę, zamówioną u niego przez Elżbietę. Obliczyć promień
łuku koła.

Zadanie 12. Procenty. Mieszkańcami 5-tysięcznego miasteczka są tylko młodzi i starzy
ludzie. Jednak 20% młodzieży uważa się za starców, a 10% starców uważa
się za młodzież. Pozostali biorą się za tych, kim są. Wszystkim mieszkańcom
tego dziwnego miasteczka zadaje się to samo pytanie: Czy jest Pan/Pani sta-
ry/stara? Na co 34% mieszkańców odpowiada: tak! Ilu młodych mieszkańców
liczy miasteczko? Uzasadnić.

Zadanie 13. Czary mary. Harry robi czarodziejski kapelusz, nakładając dwa kartonowe
stożki w taki sposób, żeby ich osie się pokryły. Pierwszy stożek powstał z
krążka o promieniu 18 cm przez nacięcie go wzdłuż promienia i nasunięcie
jednej części kartonu na drugą pod kątem 60 stopni. Do wykonania drugiego
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stożka, Harry użył krążka o takim samym promieniu, lecz ze 180 stopniowym
nasunięciem. Obliczyć wysokość każdego stożka, następnie obliczyć całkowitą
wysokość kapelusza z dokładnością do milimetra, ilustrując obliczenia rysun-
kiem.

16 Mathematics everyday and everywhere

http://g21krakow.hg.pl/konkurs.htm

• Przykład zestawu zadań otwartych:
Zadania otwarte/ problems;
Mathematics everyday and everywhere 2008

Zadanie 1. A shop is offering calculators at a reduction of 20%.

a/ If the model was marked £8,95 before the offer, how much does it cost
now?

b/ The shop originally stocked 1200 of this model which were purchased di-
rectly from the factory at £7,50 each. How much did it spend on this
outlay?

Zadanie 2. Sam can mow a lawn in 3 hours. Mel takes 4 hours to mow the same lawn,
and Chris takes 6 hours to do the same. If they work with a lawn mower each,
and do not get in the way of each other, how long would they take to mow the
lawn together?

Zadanie 3. Calculate the volume of a right tetragonal prism whose diagonal has the length
d and makes the angle of 30◦ with the base.

• Przykład zestawu zadań zamkniętych:
Zadania zamknięte / multiple-choice questions;
Mathematics everyday and everywhere 2008

Zadanie 1. 1. A firm spends £76 000 on salaries; there are 3 directors earning £12 500
each and the remainder is shared equally between 7 employees. How much does
each employee earn?
A. £1086 B. £3850 C. £5500 D. £9071
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Zadanie 2. A pieman sells pies at 4 pence for 5 or 1 penny each. If Simon simply buys
2004 pies, what is the least amount he could pay?
A. £20,04 B. £16,04 C. £12,04 D. £8,04

Zadanie 3. The first two scales shown are perfectly balanced. How many squares will be
needed on the right of the third scales so that the scales balance?

A. 8 B. 9 C. 10 D. 12

Zadanie 4. The diagram shows three right-angled triangles. What is the value of x?

A. 12
√

2 B. 14 C. 9
√

2 D. 15

Zadanie 5. If
F − 32

9
=

C

5
and F = 100 then C is nearly:

A. 37 B. 37,7 C. 37,8 D. 39

Zadanie 6. What is the biggest natural number which satisfies the inequality:

3x− 1

2
<

x + 6

3

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Zadanie 7. . In the diagram the area of the parallelogram ABCD is 32 cm2. What is the
area of the triangle DCE?

A. 6 cm2 B. 8 cm2 C. 12 cm2 D. 26 cm2
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Zadanie 8. The following scale on a map is given: 1cm is 12 km. The area on the map of
a lake which is 720 km2 in area is:
A. 5 cm2 B. 0,5 cm2 C. 0,0006 km2 D. 60 cm2

Zadanie 9. Calculate the volume of the cube in the diagram

A. 25 B. 50 C. 125 D. 375

Zadanie 10. The diagram shows seven circles of equal radius which fit snugly in the larger
circle. What is the ratio of the unshaded area to the shaded area?

A. 7 : 1 B. 7 : 2 C. 2
√

3 : 1 D. 9 : 2

• Przykład łamigłówki:
Wykreślanka
Find 10 mathematical terms in the wordsearch box and then write them in the
spaces below.
Example: Circle
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17 Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl

http://matmix.pl/

• Etap internetowy - jeden z zestawów zadań dla młodszej grupy:
Kategoria I; Zestaw I (rok szkolny 2007/2008)

Zadanie 1. Adam chodzi z prędkością 4 km na godzinę, a biega z prędkością 6 km na go-
dzinę. Odkrył, że jeśli rano do szkoły biegnie, zamiast iść, oszczędza 3 minuty
i 45 sekund. W jakiej odległości od szkoły mieszka Adam?
A. 0,375 km B. 450 m C. 525 m D. 0,65 km
E. 6,5 km F. 0,69 km G. 725 m H. 750 m
I. 7,75 km J. 0,8 km

Zadanie 2. Wilgotność skoszonej trawy wynosi 65%, zaś wilgotność siana jest równa 15%.
Ile siana otrzymamy z 1 tony trawy?
A. 412 kg B. 8000

17
kg C. 279 kg D. 250 kg

E. 1300
3
kg F. 350 kg G. 9000

19
kg H. 402,5 kg

I. 372 kg J. 7000
17
kg

• Finał - przykłady zadań dla starszej grupy:
Kategoria II
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Zadanie 1. Punkty A(1, 1), B(4, 2) i C(0, 5) są wierzchołkami trójkąta ABC. Zatem:
A. pole trójkąta ABC jest równe 6,5;
B. trójkąt ABC jest rozwartokątny;
C. trójkąt ABC nie ma osi symetrii.

Zadanie 2. Liczbę całkowitą nazywamy trójkątną, jeśli jest ona sumą n kolejnych liczb
naturalnych począwszy od 1, np. 1 = 1, 6 = 1 + 2 + 3, 10 = 1 + 2 + 3 + 4 są
liczbami trójkątnymi. Pod jakim warunkiem liczba r będąca kwadratem liczby
naturalnej jest liczbą trójkątną?
A. kwadrat liczby naturalnej różnej od 1 nigdy nie
jest liczbą trójkątną;

B. 8r + 1 musi być kwadratem liczby naturalnej;
C. 4r + 1 musi być podzielna przez 5.

Zadanie 3. Pole powierzchni całkowitej czworościanu foremnego jest równe 24
√

3 . Zatem:
A. objętość czworościanu jest równa 8

√
3;

B. promień kuli opisanej na tym czworościanie jest
równy R = 3;

C. promień kuli opisanej na tym czworościanie jest
równy R = 8

3
.

Zadanie 4. Liczby 2−
√

3, 1
2+

√
3
, (2−

√
3)

2
+1

4
:

A. tworzą ciąg arytmetyczny;
B. tworzą ciąg geometryczny;
C. nie są wyrazami ciągu.

Zadanie 5. Wyrażenie 1
1·3 + 1

3·5 + . . . + 1
(2n−1)(2n+1)

, gdzie n ∈ N, jest równe:
A. 2n

2n+1
;

B. n
2n+1
;

C. 2
2n−1
.

18 Międzyszkolne ZawodyMatematyczne dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych województwa małopol-
skiego

http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=112&id=37

• Przykład zestawu zadań etapu rejonowego:
Międzyszkolne Zawody Matematyczne poziom 3 - zakres rozszerzony
(rok szkolny 2006/2007)

Zadanie 1. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W (x) = x2006 + 1 przez wielomian
D(x) = x3 − x.

Zadanie 2. Dane jest przekształcenie: P ((x, y)) = (x+4, y−x). Znajdź równanie krzywej,
która jest obrazem w przekształceniu P paraboli o równaniu y = 2x2.

Zadanie 3. Wyznacz te wartości parametrum, dla których wielomianW (x) = −x3+mx+
m− 1 ma trzy różne pierwiastki rzeczywiste.
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Zadanie 4. Znajdź wszystkie liczby naturalne n takie, że obie liczby: 2n − 1, 2n + 1 są
liczbami pierwszymi dla wyznaczonego n.

Zadanie 5. Dany jest trójkąt prostokątny ABC (]C = 90◦). Odcinek KL jest rzutem
prostokątnym okręgu wpisanego w trójkąt ABC na przeciwprostokątną AB.
Znajdź miarę kąta KCL.

Zadanie 6. Korzystając z zasady indukcji matematycznej wykaż, że

n∑
i=1

(i · i!) = (n + 1)!− 1.

Zadanie 7. Zaznacz w układzie współrzędnych figurę F oraz oblicz jej pole:

F = {P (x, y) : x, y ∈ R ∧ [log2 x] 6 y 6 log2[x] ∧ x ∈ 〈1, 10〉}

(zapis [a] oznacza największą liczbę całkowitą, która nie jest większa od liczby
a)

Zadanie 8. Udowodnij, że cos π
7
· cos 4π

7
· cos 5π

7
= 1

8
.

Zadanie 9. Przejazd łódką 20 km w dół rzeki, a następnie 20 km z powrotem trwał 7
godzin. Równocześnie z łódką, z tego samego miejsca, wypłynęła tratwa, którą
spotkano w odległości 12 km od miejsca wyruszenia. Oblicz prędkość wody.

Zadanie 10. W trójkącie ABC środkowe BE i CF są do siebie prostopadłe. Wykaż, że
ctg β + ctg γ > 2

3
. (β, γ to miary kątów trójkąta ABC leżące przy wierzchoł-

kach odpowiednio B i C).
Wskazówka: W dowodzie można wykorzystać tożsamość: ctg(x+y) = ctg x·ctg y−1

ctgx+ctgy
.

• Przykład zestawu zadań etapu wojewódzkiego:
Międzyszkolne Zawody Matematyczne poziom 1 - zakres podstawowy
(rok szkolny 2007/2008)

Zadanie 1. W trójkącie równobocznym ABC poprowadzono wysokość BD i na przedłu-
żeniu wysokości zaznaczono punkt K taki, że BK = AC. Następnie punkt K
połączono z punktem A i C. Wyznacz miarę kąta AKC. Rozważ dwa przy-
padki.

Zadanie 2. Dany jest równoległobokABCD, którego przekątne mają długość 12 cm i 8 cm.
Kolejne środki boków tego równoległoboku połączono odcinkami i otrzymano
czworokąt KLMN . Oblicz obwód tego czworokąta.

Zadanie 3. Narysuj wykresy funkcji f : y = |x| − 1 i g : y = |x− 1|.
Zakładając, że zbiór rozwiązań układu{

y = |x| − 1
y = |x− 1|

wyznacza dwusieczną kąta prostego w trójkącie prostokątnym równoramien-
nym o jednym boku zawartym w OX i polu równym 2j2, wyznacz współrzędne
wierzchołków trójkąta.
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Zadanie 4. Podstawy trapezu równoramiennego mają długość 24 i 18 a wysokość 14. Wy-
sokość trapezu podzielono w stosunku 4 : 3, licząc od dłuższej podstawy i
przez punkt podziału poprowadzono odcinek równoległy do podstaw i łączący
ramiona trapezu. Oblicz stosunek pól trapezów, których wspólną podstawą
jest odcinek podziału, a drugą jest podstawa trapezu.

Zadanie 5. Przy dzieleniu liczb a, b, c przez 5 otrzymujemy odpowiednio reszty 1, 2, 3.
Znajdź resztę z dzielenia sumy kwadratów liczb a, b, c przez 5.

19 MIX

http://www.ces.edu.pl/regulamin/mix.html

• Wybrane zadania matematyczne z zestawu dla klasy 4 szkoły podstawowej:
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy MIX 2007, klasa 4
szkoły podstawowej

Zadanie 1. Ile liczb dwucyfrowych możesz napisać używając tylko dwóch różnych cyfr
(oprócz 0)?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Zadanie 2. Liczba 5 razy mniejsza od sumy liczb 34 i 31 to:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Zadanie 3. Urzędnik pracuje 8 godzin dziennie. Ile godzin pracuje w ciągu kwartału (12
tygodni) pracując 5 dni w tygodniu?
A. 8 · 5 + 4 B. 8 · 5 · 12 C. 8 · 4 + 5 D. 480

Zadanie 4. Marek kupił 10 dyskietek. Z 50 zł otrzymał 15 zł 40 gr reszty. Cena 1 dyskietki
wynosi:
A. 1,54 zł B. 3,46 zł C. 5 zł D. 2,46 zł

Zadanie 5. Odcinek KL to:

A. promień B. średnica C. cięciwa D. żadna z tych
odpowiedzi

Zadanie 6. Obwód prostokąta jest równy 22 cm. Jakie mogą być jego wymiary, jeżeli są
wyrażone liczbami naturalnymi?
A. 5 cm, 6 cm B. 4 cm, 7 cm C. 10 cm, 1 cm D. nie ma ta-

kich liczb
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Zadanie 7. Który zapis jest prawdziwy:
A. 2

5
= 6

15
B. 1

3
> 1

7
C. 4

9
< 7

9
D. 2 2

11
= 24

11

Zadanie 8. Towar brutto waży 191
2
kg. Pusta skrzynka waży 21

4
kg. Waga (sic!) netto

towaru wynosi:
A. 17 kg B. 171

2
kg C. 171

4
kg D. 213

4
kg

Zadanie 9. Wartością wyrażenia 82 − 8 jest
A. 64 B. 8 C. 2 D. 56

• Zadania matematyczne z zestawu dla klasy 1 gimnazjum:
Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy MIX 2007, klasa 1
gimnazjum

Zadanie 1. Liczba 4,2 jest wynikiem działania:
A. 113

15
+ 21

3
B. 6, 7− 21

2
C. 12

5
· 3 D. 8, 82 : 2, 1

Zadanie 2. Największą spośród liczb: (−2, 4)2, (0, 7)3,
(
123

4

)0, (1, 2)4 jest:
A. (1, 2)4 B. (0, 7)3 C. (−2, 4)2 D.

(
123

4

)0

Zadanie 3. 26% z 100 000 zł to:
A. 2600 zł B. 260 zł C. 26000 zł D. 26 · 103zł

Zadanie 4. Kąt wewnętrzny rombu wynosi 130◦. Pozostałe kąty wewnętrzne mają miary:
A. 130◦; 60◦;

60◦
B. 130◦; 55◦;

55◦
C. 130◦; 45◦;

45◦
D. 130◦; 50◦;

50◦

Zadanie 5. Podstawa dolna trapezu równoramiennego jest równa 12 cm, górna jest 3 razy
mniejsza, a ramię o 2 cm dłuższe od górnej podstawy. Obwód tego trapezu
wynosi:
A. 28 cm B. 22 cm C. 24 cm D. 20 cm

Zadanie 6. Wartość liczbowa wyrażenia 2x2 + x3 − 4y dla x = −1, y = 1
2
wynosi:

A. 1 B. -1 C. 2 D. -2

Zadanie 7. Wyrażenie 5(a− 3) + x(3− a) przedstawione w postaci iloczynu to:
A. (a−3)(5+x) B. (a−3)(5−x) C. (5+x)(3−a) D. (3−a)(x−5)

Zadanie 8. Które zdanie jest prawdziwe?
A. Każdy romb jest deltoidem. B. Każdy trapez jest prostokątem.
C. Każdy kwadrat jest równoległobo-
kiem.

D. Każdy prostokąt jest trapezem.

Zadanie 9. Obwód prostokąta, równy 48 cm, jest taki sam jak obwód kwadratu. Ile wynosi
pole kwadratu?
A. 1,44 cm2 B. 144 cm2 C. 1,44 dm2 D. 0,0144 m2

Zadanie 10. Wyrażenie
2x + x + 4x + 5x

4

po uproszczeniu ma postać:
A. x+x+4x+5x

2
B. 3x C. 2x + x + x +

5x
D. 9x
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Zadanie 11. Który zapis jest prawdziwy?
A. 4

5
> 4

7
B. 11

14
< 13

14
C. 2, (35) >

2, 35
D. 1

3
= 0, (3)

Zadanie 12. Diagram przedstawia wyniki pewnej pracy klasowej z matematyki. Ilu uczniów
pisało pracę?

A. 20 B. 25 C. 21 D. 26

Zadanie 13. Ile procent wszystkich uczniów uzyskało ocenę dobrą i bardzo dobrą?
A. 50% B. 48% C. 52% D. 55%

20 Multitest

http://www.ces.edu.pl/regulamin/multitest.html

• Fragment zestawu zadań dla klasy 6 szkoły podstawowej:
Multitest z matematyki, rok 2007, klasa 6 szkoły podstawowej

Zadanie 1. Jola jest teraz 4 razy młodsza od mamy, która ma 48 lat. Ile razy Jola była
młodsza od mamy 6 lat temu?
A. 6 razy B. 7 razy C. 5 razy D. 4 razy

Zadanie 2. Za 4 jednakowe książki i jeden zeszyt zapłacono 48 zł. Ile kosztuje zeszyt, jeżeli
książka i zeszyt kosztują 18 zł?
A. 10 zł B. 9 zł C. 8 zł D. 7 zł

Zadanie 3. Przyjazd pociągu planowany jest na godzinę 6:55. Pociąg jest opóźniony o 145
minut. O której godzinie przyjedzie, jeżeli opóźnienie nie ulegnie zmianie?
A. o 9:30 B. o 9:20 C. o 8:20 D. o 8:40

Zadanie 4. Jeżeli a = 33 , b =
√

81 to b : a wynosi:
A. 1

3
B. 0, (3) C. 113

27
D. 44

9

Zadanie 5. Miara kąta α wynosi:
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A. 110◦ B. 100◦ C. 80◦ D. 120◦

• Fragment zestawu zadań dla klasy 3 gimnazjum:
Multitest z matematyki, rok 2007, klasa 3 gimnazjum

Zadanie 1. Elementami zbioru K = {x : x ∈ C i x =
√

16} są:
A. K = {4} B. K = {−4} C. K =

{−4; 4}
D. K = ∅

Zadanie 2. Dla jakiej wartości parametru p funkcja g(x) = (−3p + 6)x + 3 jest rosnąca?
A. p > 2 B. p < 2 C. p = 2 D. p = 0

Zadanie 3. Wartość wyrażenia ∣∣∣∣∣3−2 −
√

0, 36 : 3
5(

3
√

27
)−1

∣∣∣∣∣
wynosi:
A. −22

3
B. 22

3
C. −24

9
D. 24

9

Zadanie 4. Prawdą jest, że:
A. każdy równoległobok ma oś symetrii
B. odcinek ma dokładnie dwie osie symetrii
C. środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym leży w połowie przeciw-
prostokątnej

D. odcinek ma nieskończenie wiele środków symetrii

Zadanie 5. Dla jakiego a i b punkty P i R są symetryczne względem osi OX, jeżeli
P = (a− 1, 2); R = (−1, 2b + 1)?
A. a = 0, b =

−11
2

B. a = 0, b = 3
2
C. a = −2, b =

−3
2

D. a = 2, b = 3
2

21 Test MATEMATYKA Plus - Test OXFORD Plus

http://www.oxfordplus.pl/ramka_mat_o_konkursie.htm

22 Olimpiada Matematyczna

http://www.om.edu.pl/

• Przykład jednej z serii zawodów pierwszego stopnia:
LX Olimpiada Matematyczna, Zadania konkursowe zawodów stopnia pierw-
szego I seria (rok szkolny 2008/2009)
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Zadanie 1. Na niektórych polach szachownicy rozmiaru m×n ustawiono wieże. Wiadomo,
ze dowolna wieża znajduje się w polu rażenia co najwyżej dwóch innych wież.
Wyznaczyć, w zależności od m, n > 2, najwiekszą liczbę wież na szachownicy,
dla której taka sytuacja jest możliwa.
Uwaga: Wieża A jest w polu rażenia wieży B wtedy i tylko wtedy, gdy są
w tym samym wierszu bądź tej samej kolumnie oraz pomiędzy nimi nie ma
żadnej innej wieży.

Zadanie 2. Dana jest liczba całkowita n > 2. Niech r1, r2, r3, . . . , rn−1 będą odpowiednio
resztami z dzielenia liczb 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3, . . . , 1 + 2 + . . . + (n− 1) przez n.
Znaleźć wszystkie takie wartości n, ze ciąg (r1, r2, r3, . . . , rn−1) jest permutacją
ciągu (1, 2, 3, . . . , n− 1).

Zadanie 3. Okrąg wpisany w trójkąt ABC jest styczny do boków BC, CA, AB odpo-
wiednio w punktach D, E, F . Punkty M , N , J są odpowiednio środkami
okręgów wpisanych w trójkąty AEF , BDF , DEF . Dowieść, że punkty F i J
są symetryczne względem prostej MN .

Zadanie 4. Udowodnić, że dla dowolnych nieujemnych liczb rzeczywistych a, b, c prawdzi-
wa jest nierówność

4
(√

a3b3 +
√

b3c3 +
√

c3a3
)

6 4c3 + (a + b)3.

• Przykład zestawu zadań zawodów drugiego stopnia:
LVIII Olimpiada Matematyczna, Zadania konkursowe zawodów stopnia
drugiego (rok szkolny 2006/2007)

Zadanie 1. Wielomian P (x) ma współczynniki całkowite. Udowodnić, że jeżeli wielomiany
P (x) oraz P (P (P (x))) mają wspólny pierwiastek rzeczywisty, to maja także
wspólny pierwiastek całkowity.

Zadanie 2. Dany jest pięciokąt wypukły ABCDE, w którym BC = CD, DE = EA,
]BCD = ]DEA = 90◦. Udowodnić, że z odcinków o długościach AC, CE,
EB można zbudować trójkąt. Wyznaczyć miary jego katów, znając miarę α
kąta ACE i miarę β kąta BEC.

Zadanie 3. Z n2 płytek w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 ułożono trójkąt rów-
noboczny o boku n. Każda płytka jest z jednej strony biała, a z drugiej czarna.
Ruch polega na wykonaniu następujących czynności: Wybieramy płytkę P ma-
jącą wspólne boki z co najmniej dwiema płytkami, których widoczne strony
maja kolor inny niż widoczna strona płytki P . Następnie odwracamy płytkę
P na drugą stronę. Dla każdego n > 2 rozstrzygnąć, czy istnieje początkowe
ułożenie płytek, pozwalające wykonać nieskończony ciąg ruchów.

Zadanie 4. Udowodnić, że jeżeli a, b, c, d są liczbami całkowitymi dodatnimi oraz ad =
b2 + bc + c2 , to liczba a2 + b2 + c2 + d2 jest złożona.

Zadanie 5. Czworokąt wypukły ABCD, w którym AB 6= CD, jest wpisany w okrąg.
Czworokaty AKDL i CMBN są rombami o bokach długości a. Dowieść, że
punkty K, L, M , N leżą na jednym okręgu.
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Zadanie 6. Liczby dodatnie a, b, c, d spełniają warunek

1

a
+

1

b
+

1

c
+

1

d
= 4.

Wykazać, że

3

√
a3 + b3

2
+

3

√
b3 + c3

2
+

3

√
c3 + d3

2
+

3

√
d3 + a3

2
6 2(a + b + c + d)− 4.

• Przykład zestawu zadań zawodów trzeciego stopnia:
LIX Olimpiada Matematyczna, Zadania konkursowe zawodów stopnia
trzeciego (rok szkolny 2007/2008)

Zadanie 1. W pola tablicy rozmiaru n×n wpisane są liczby 1, 2, . . . , n2, przy czym liczby
1, 2, . . . , n znajdują się w pierwszym wierszu (od strony lewej do prawej),
liczby n + 1, n + 2, . . . , 2n w drugim, itd.
Wybrano n pól tablicy, z których żadne dwa nie leża w jednym wierszu ani w
jednej kolumnie. Niech ai będzie liczbą znajdującą się w tym wybranym polu,
które leży w wierszu o numerze i. Dowieść, że

12

a1

+
22

a2

+ . . . +
n2

an

>
n + 2

2
− 1

n2 + 1
.

Zadanie 2. Funkcja f(x, y, z) trzech zmiennych rzeczywistych spełnia dla dowolnych liczb
rzeczywistych a, b, c, d, e zależność

f(a, b, c) + f(b, c, d) + f(c, d, e) + f(d, e, a) + f(e, a, b) = a + b + c + d + e.

Dowieść, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x1, x2, . . . , xn (n > 5) praw-
dziwa jest równość

f(x1, x2, x3) + f(x2, x3, x4) + . . . + f(xn, x1, x2) = x1 + x2 + . . . + xn.

Zadanie 3. W pięciokącie wypukłym ABCDE, w którym BC = DE, zachodzą równości

]ABE = ]CAB = ]AED − 90◦

oraz
]ACB = ]ADE.

Dowieść, ze czworokąt BCDE jest równoległobokiem.

Zadanie 4. Każdy punkt płaszczyzny o obu współrzędnych całkowitych pomalowano na
biało albo na czarno. Dowieść, że ze zbioru wszystkich pomalowanych punk-
tów można wybrać nieskończony podzbiór, który ma środek symetrii i którego
wszystkie punkty maja ten sam kolor.

Zadanie 5. Pola wszystkich przekrojów równoległościanu R płaszczyznami przechodzący-
mi przez środki trzech jego krawędzi, z których żadne dwie nie sa równoległe
i nie mają punktów wspólnych, sa równe. Udowodnić, że równoległościan R
jest prostopadłościanem.
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Zadanie 6. Niech S będzie zbiorem wszystkich dodatnich liczb całkowitych, które można
przedstawić w postaci a2 + 5b2 dla pewnych względnie pierwszych liczb całko-
witych a i b. Niech ponadto p będzie liczbą pierwszą dającą resztę 3 z dzielenia
przez 4. Wykazać, że jeżeli pewna dodatnia wielokrotność liczby p należy do
zbioru S, to również liczba 2p należy do zbioru S.

23 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

http://www.om.edu.pl/omg/

• Przykład zestawu zadań I etapu (korespondencyjnego):
Zawody stopnia pierwszego III OMG (rok szkolny 2007/2008)

Zadanie 1. Rozwiąż równanie ∣∣∣∣∣
∣∣∣∣∣∣|x− 1| − 2

∣∣− 3

∣∣∣∣− 4

∣∣∣∣∣ = 0.

Zadanie 2. Dany jest czworokąt wypukły ABCD o polu 1. Punkt K jest symetryczny do
punktu B względem punktu A, punkt L jest symetryczny do punktu C wzglę-
dem punktu B, punkt M jest symetryczny do punktu D względem punktu
C, punkt N jest symetryczny do punktu A względem punktu D. Oblicz pole
czworokąta KLMN .

Zadanie 3. Liczby a, b, c są dodatnie. Wykaż, że

a

a + 1
+

b

(a + 1)(b + 1)
+

c

(a + 1)(b + 1)(c + 1)
< 1.

Zadanie 4. Dana jest liczba ośmiocyfrowa a. Liczba ośmiocyfrowa b powstaje z liczby
a poprzez przestawienie cyfry jedności liczby a na początek. Wykaż, że jeśli
liczba a jest podzielna przez 101, to liczba b jest także podzielna przez 101.

Zadanie 5. Okrąg o promieniu 1 jest wpisany w czworokąt wypukły ABCD. Okrąg ten
jest styczny do boków AB, BC, CD,DA odpowiednio w punktach K, L, M, N .
Wiadomo, ze ]KLM = 4]AKN oraz ]KNM = 4]BKL. Oblicz długość
odcinka LN .

Zadanie 6. Ile jest liczb 15-cyfrowych k o następujacej własności: Każde trzy kolejne cyfry
liczby k są różne oraz w każdej trójce kolejnych cyfr liczby k występuje 0 ?
Odpowiedz uzasadnij.

Zadanie 7. Czy istnieje taki ostrosłup czworokątny oraz taka płaszczyzna przecinająca
wszystkie jego krawędzie boczne, ze pole uzyskanego przekroju jest większe od
pola podstawy ostrosłupa? Odpowiedź uzasadnij.

• Przykład zestawu zadań finałowych:
Zawody stopnia trzeciego I OMG (rok szkolny 2005/2006)
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Zadanie 1. Ile jest czwórek (a, b, c, d) dodatnich liczb całkowitych, które spełniają równa-
nie:

ab + bc + cd + da = 55?

Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2. Dany jest równoległobok ABCD. Punkt E należy do boku AB, a punkt F
do boku AD. Prosta EF przecina prostą CB w punkcie P , a prostą CD w
punkcie Q. Wykaż, że pole trójkąta CEF jest równe polu trójkąta APQ.

Zadanie 3. W przestrzeni danych jest takich n punktów (n ≥ 4), że żadne cztery nie
leżą na jednej płaszczyźnie. Każde dwa z tych punktów połączono odcinkiem
niebieskim lub czerwonym. Udowodnij, że można tak wybrać jeden z tych kolo-
rów, aby każde dwa punkty były połączone odcinkiem lub łamaną wybranego
koloru.

Zadanie 4. Dany jest taki czworościan, że każdy kąt dwuścienny wyznaczony przez jego
sąsiednie ściany jest ostry lub prosty. Wierzchołki tego czworościanu leżą na
sferze o środku S. Czy punkt S może leżeć na zewnątrz tego wielościanu?
Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 5. Dane są różne liczby pierwsze p, q oraz takie dodatnie liczby całkowite a, b,
że liczba aq daje resztę 1 przy dzieleniu przez p, a liczba bp daje resztę 1 przy

dzieleniu przez q. Wykaż, że
a

p
+

b

q
> 1.

24 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny PIKO-
MAT

http://www.ssodelta.edu.pl/pikomat2008/pikomatreg_2008.htm

• Przykład zestawu zadań z 1 etapu dla klasy 5 szkoły podstawowej:
XVI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT
rok szkolny 2007/2008, 1 etap, klasa 5

Zadanie 1. Podczas zebrania klasowego - notabene bardzo burzliwego - doszło do takich
sporów, że część uczestników opuściła salę. Gdyby salę opuściła prowadząca
spotkanie Ola, na sali zostałaby 1

3
uczestników. Natomiast gdyby Mateusz i

Kamil zostali na sali, to utracona byłaby tylko połowa uczestników. Ilu uczniów
było obecnych na początku zebrania?

Zadanie 2. Między cyfry lub między niektórymi cyframi liczby

24642

wstaw znaki działań arytmetycznych lub nawiasy tak, aby otrzymać w wyniku
liczbę 4.

Zadanie 3. W puste kratki wstaw takie cyfry, aby liczba czterocyfrowa

�87�

była podzielna przez 15.
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Zadanie 4. Marta postanowiła narysować wszystkie kwadraty, których wierzchołkami są
punkty zaznaczone na rysunku.

Ile i jakie kwadraty narysowała Marta?

• Przykład zestawu zadań z 2 etapu dla klasy 2 gimnazjum:
XVI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT
rok szkolny 2007/2008, 2 etap, klasa 2 gimnazjum

Zadanie 1. W układzie współrzędnych umieszczono ramki do bilarda w sposób pokazany
na rysunku.

W każdym rogu umieszczono otwór. Kula bilardowa toczy się od punktu
P (1; 3) prosto do punktu A(0, 1) i dalej odbija się od ścian lub wpada do
otworu. Gdyby przyjąć, że odbija się od ramki w typowy sposób i nie tra-
ci prędkości, to przez który z podanych punktów: B(3; 2), C(1; 3), D(1, 5; 2),
E(5; 4) by nie przeszła? Odpowiedź uzasadnij.

Zadanie 2. Rysunek przedstawia prostokąt składający się z 16 jednakowych trójkątów
prostokątnych. Cztery takie trójkąty tworzą większy trójkąt prostokątny.
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Marek wpisał w każdy mały trójkąt jedną z liczb naturalnych od 1 do 16,
żadnej nie powtarzając, w taki sposób, że suma liczb w każdym z większych
trójkątów wynosiła 34. Jak to zrobił?

Zadanie 3. Poniższą figurę rozetnij na 5 takich części, aby można było z nich wszystkich
ułożyć kolejno: kwadrat, prostokąt nie będący kwadratem oraz krzyż równo-
ramienny.

Zadanie 4. Dawno temu mieszkańcy Wyspy Piko zajmowali się handlem wymiennym. I
tak pewnego razu jeden z mieszkańców na targu sprzedał, znaleziony w swojej
kopalni, złoty samorodek za pewną liczbę kur i kupił futro z lisów za połowę
uzyskanych ze sprzedaży złota kur i pół kury. Za żywność dał połowę pozo-
stałych po zakupie futra kur, również z dodatkiem pół kury. W ten sposób
płacił kolejno za niezbędne do pracy w kopalni narzędzia, buty, naftę i lampę.
Po ostatnim zakupie pozostała mu jedna kura, z której po powrocie do swojej
chaty ugotował rosół. Ile kur dostał ów mieszkaniec Wyspy Piko za zloty sa-
morodek ? Ile kur dał za futro z lisów, ile za żywność, ile za narzędzia, ile za
buty, naftę i lampę?

• Przykład zestawu zadań z 3 etapu dla klasy 4 szkoły podstawowej:
XVI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT
rok szkolny 2007/2008, 3 etap, klasa 4

Zadanie 1. W pewnej klasie piątej jest 30 uczniów. Wśród nich jest 5 takich, którzy mają
brata i siostrę, oraz 7 takich, którzy nie mają brata ani siostry. Ilu uczniów tej
klasy ma siostrę, jeżeli wiadomo, że 15 ma brata?

Zadanie 2. W pola każdego z kwadratów 2× 2 wpisano liczby 1, 2, 3, 4 tak, że suma liczb
wpisanych w białe kwadraty wynosi 28. Jakie liczby znajdują się w polach
zacieniowanych?

Zadanie 3. Usuń 6 żetonów z planszy (rys.) tak, aby w każdym rzędzie pionowym i pozio-
mym pozostała parzysta liczba żetonów.
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Zadanie 4. Prostokąt o wymiarach 4× 8 wypełnij 8 puzzlami o jednakowym kształcie.

• Przykład zestawu zadań finałowych klasy 3 gimnazjum:
XVI edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PIKOMAT
rok szkolny 2007/2008, 4 etap, klasa 3 gimnazjum

Zadanie 1. Marek i Janek trenują w klubie chód. Pewnego razu Janek wyruszył z miejsco-
wości A do miejscowości B, a w tym samym czasie Marek wyruszył z miejsco-
wości B do miejscowości A. W momencie spotkania Janek miał do miejscowości
B jeszcze 40 minut marszu, a Marek miał do miejscowości A 90 minut. Ile trwał
ten treningowy marsz Janka, a ile Marka?

Zadanie 2. Kasia wypisała wszystkie pary liczb całkowitych spełniających warunek: po
dodaniu sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu tych liczb otrzymujemy 294. Jakie są
pary liczb Kasi?

Zadanie 3. Na zajęciach koła matematycznego w pewnym gimnazjum nauczyciel przed-
stawił następujące zadanie:

Wyznacz promień najmniejszego okręgu spośród trzech okręgów o róż-
nych promieniach, stycznych zewnętrznie każdy z każdym oraz stycz-
nych do jednej prostej, jeżeli wiadomo, że promień największego okrę-
gu wynosił 9 cm, a średniego 4 cm.

Wczuj się w rolę uczestnika tych zajęć i rozwiąż powyższy problem.

25 Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów
Szkół Średnich - Matematyka

http://www.konkurs.mini.pw.edu.pl/konkurs/konkurs.cgi

• Przykład zestawu zadań finałowych:
KONKURS INTERNETOWY Z MATEMATYKI - Ósma edycja - Finał
(rok szkolny 2006/2007)

Zadanie 1. Znaleźć cos x jeśli wiadomo, że:

cos x · cos 2x = cos 72◦ · cos 36◦.

Zadanie 2. Trójkąt równoboczny ABC wpisany jest w okrąg. Punkt K należy do mniej-
szego z łuków AB tego okręgu. Wykazać, że:

AK + BK = CK.
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Zadanie 3. Obliczyć obwód trójkąta o wierzchołkach O (0, 0), A
(

3
2
x0, 0

)
i B, jeśli x0 jest

pierwiastkiem równania [
3
(
3
√

x+2
) 1√

x

] 1√
x−1

= 27,

B zaś punktem paraboli

y =
1

2
x2,

którego odległość od punktu A jest najmniejsza.

Zadanie 4. Oddano serię n strzałów niezależnych od siebie. Prawdopodobieństwa chybie-
nia celu w kolejnych strzałach równe są odpowiednio:

1

4
,
1

9
,

1

16
, . . . ,

1

(n + 1)2 .

Wykazać, że prawdopodobieństwo uzyskania serii n celnych strzałów równe
jest

n + 2

2 (n + 1)
.

Zadanie 5. W graniastosłupie prawidłowym trójkątnym o krawędzi podstawy długości a
przekątna ściany bocznej tworzy z sąsiednią ścianą boczną kąt o mierze α.
Jaka jest odległość między dwiema prostymi zawierającymi nieprzecinające
się przekątne sąsiednich ścian bocznych tego graniastosłupa?

26 Rozkosze łamania głowy

http://www.spinor.stolorz.pl/index.php?okienko=konkursy/rozkosze/index.
php

• Fragment zestawu zadań eliminacyjnych.
XXVII Rozkosze Łamania Głowy 2004/2005

Zadanie 1. W trójkąt równoramienny wpisano kwadrat w ten sposób, że dwa jego wierz-
chołki leżą na podstawie tego trójkąta, a pozostałe dwa na jego bokach. Środki
ciężkości kwadratu i trójkąta pokrywają się. Zatem

A. stosunek długości podstawy trójkąta do długości boku kwadratu jest dwu-
krotnie większy od stosunku pola tego trójkąta do pola kwadratu,

B. stosunek wysokości trójkąta opuszczonej na podstawę do boku kwadratu
jest równy stosunkowi pola tego trójkąta do pola kwadratu,

C. pole trójkąta jest co najmniej dwukrotnie większe od pola kwadratu.

Zadanie 2. Danych jest n liczb całkowitych a1, a2, . . . , an. Ustawiając je w innej kolejności
otrzymujemy liczby b1, b2, . . . , bn. Rozważmy liczbę

K = (a1 − b1) · (a2 − b2) · . . . · (an − bn) .
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A. Dla pewnej parzystej wartości n liczba K może być liczbą nieparzystą.
B. Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to K jest liczbą parzystą.
C. Dla pewnej liczby parzystej n liczba K może być liczbą parzystą.

Zadanie 3. Funkcje f : R −→ R i g : R −→ R są funkcjami nieparzystymi. Rozważmy
cztery funkcje:

h(x) = f(x) + g(x), k(x) = f(x)− g(x), r(x) = f(x) · g(x), p(x) =
f(x)

g(x)
.

A. Wśród rozważanych funkcji przynajmniej dwie są funkcjami parzystymi.
B. Można podać przykład takich funkcji f i g, że dokładnie jedna z rozwa-
żanych funkcji jest funkcją parzystą.

C. Funkcja w(x) = k(x) · r(x) musi być funkcją nieparzystą.

Zadanie 4. Rozważmy zbiór A = {(x, y) : x ∈ R, y ∈ R, max(x, y) > 1}, gdzie max(x, y)
oznacza nie mniejszą z liczb x, y. Wówczas:

A. żaden punkt z III ćwiartki układu współrzędnych nie należy do zbioru A,
B. w zbiorze A znajdziemy punkty, których współrzędne spełniają nierówność

2x− 3y + 1 6 0,

C. wszystkie punkty, których współrzędne spełniają nierówność

−(x− 3)2 6 0

należą do zbioru A.

Zadanie 5. Wiadomo, że liczba rzeczywista z =
|x|+ y

y − |1− |x||
jest liczbą wymierną (y 6=

|1− |x||). Wynika stąd, że
A. przynajmniej jedna z liczb x, y jest liczbą wymierną,
B. liczba z jest zawsze liczbą większą od

√
2,

C. dla pewnych x, y liczba z jest parzystą liczbą pierwszą.

Zadanie 6. W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma długość ramion, a dłuższa
długość przekątnej. Wówczas:

A. w trapez ten można wpisać okrąg,
B. przekątne tego trapezu mogą przecinać się pod kątem prostym,
C. jeden z kątów wewnętrznych tego trapezu ma miarę mniejszą niż 70◦.

Zadanie 7. Dane jest równanie z niewiadomymi x, y

x4 + 6x2y + 10y2 + 4y + 4 = 0.

A. Równanie to nie posiada rozwiązań w zbiorze liczb całkowitych.
B. Równanie to ma dokładnie dwie pary rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywi-
stych.

C. Jedynym z rozwiązań równania jest para liczb niewymiernych.
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Zadanie 8. Sześciokąt foremny chcemy podzielić na n przystających trójkątów równora-
miennych. Taki podział jest możliwy, jeśli

A. n = 247,
B. n jest dowolną wielokrotnością liczby 4,
C. n = 16134.

Zadanie 9. Funkcja y = f(x), gdzie x, f(x) ∈ R, jest dowolną funkcją różnowartościową.
A. Funkcja y =

√
|f(x)| może być funkcją różnowartościową.

B. Funkcja y − |f(x)| nigdy nie jest funkcją różnowartościową.
C. Funkcja y = 7f(x) może nie być funkcją różnowartościową.

Zadanie 10. Dana jest suma

Sn =

[
2 +

√
2

2

]
+

[
3 +

√
3

3

]
+ . . . +

[
n +

√
n

n

]
, n ∈ N,

gdzie [a] oznacza największą liczbę całkowitą nieprzekraczającą liczby a.

A. Istnieje takie n ∈ (1000, 2000), że Sn = 1000.
B. Jeśli n jest liczbą nieparzystą, to Sn też jest liczbą nieparzystą.
C. S1534 < 1534.

Zadanie 11. Dana jest funkcja f(x) =
1

3
√

1− x3
. Zatem:

A. f(f(f(. . . (f(33)) . . .)))︸ ︷︷ ︸
33

= 33.

B. f(f(f(. . . (f(5555)) . . .)))︸ ︷︷ ︸
5555

= 5555.

C. f(f(f(. . . (f(321)) . . .)))︸ ︷︷ ︸
123

= 123.

Zadanie 12. W finałowym spotkaniu grało sześciu graczy, każdy z każdym. Było dokładnie
5 remisów i po podliczeniu uzyskanych punktów wyłoniono jednego zwycięzcę.
Za każdą wygraną partię zawodnik otrzymywał 5 punktów, za remis 3 punkty,
zaś za przegraną 0 punktów. Zatem:

A. zwycięzca musiał wygrać przynajmniej jedną partię,
B. każdy z graczy wygrał przynajmniej jedną partię,
C. przynajmniej dwóch graczy musiało uzyskać taki sam wynik punktowy.

Zadanie 13. Spośród liczb 3, 4, 5, . . . , 899, 900 losujemy n liczb.

A. Jeśli suma żadnych dwóch z nich nie dzieli się przez trzy, to n musi być
liczbą mniejszą niż 300.

B. Jeśli suma żadnych dwóch z nich nie dzieli się przez pięć, to n może być
liczbą większą niż 360.

C. Jeśli suma żadnych trzech z nich nie dzieli się przez trzy, to n < 4.

Zadanie 14. Liczby r1, r2, . . . , rn są wszystkimi różnymi pierwiastkami wielomianu W .
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A. Wielomian Q(x) = W (ax + b) może mieć więcej niż n różnych pierwiast-
ków.

B. Wielomian P (x) = W (−x) może mieć dokładnie trzy takie same pier-
wiastki jak wielomian W .

C. Funkcja f(x) = W (
√

x) może mieć dokładnie n
3
różnych miejsc zerowych.

Zadanie 15. Dana jest pewna funkcja f : R −→ R. Ciąg (an)n∈N określony jest przez
warunek an+1 = f(an), a ponadto a1 > f(a1). Wówczas:

A. jeśli f jest funkcją ściśle rosnącą, to (an)n∈N jest ciągiem ściśle malejącym,
B. jeśli f jest funkcją ściśle malejącą, to (an)n∈N jest ciągiem ściśle rosnącym,
C. jeśli f jest funkcją ograniczoną, to (an)n∈N jest ciągiem ograniczonym.

27 Ogólnopolski Sejmik Matematyków

http://www.spinor.stolorz.pl/index.php?okienko=konkursy/sejmik/xxvi/index.
php

28 Małopolski Konkurs Interdyscyplinarny W.W. -
Wiem Więcej

http://kuratorium.krakow.pl/index.php?ac=111&id=2145
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/root_UM/przedmiotowe/Edukacja/
Gdzie+i+jak+zalatwic+sprawe/wiem+wiecej.htm
www.lukowica.pl/pl/2207/1091/MALOPOLSKI_KONKURS_INTERDYSCYPLINARNY_%E2%80%
9EW.W._%E2%80%93_WIEM_WIECEJ.html

• Zadania o tematyce matematycznej z etapu szkolnego:
Małopolski Konkurs Interdyscyplinarny W.W. - Wiem Więcej
(rok szkolny 2007/2008) etap szkolny

Zadanie 1. Działka pana Wieśka ma kształt kwadratu o boku x metrów, a znajdujący się
na niej kwadratowy trawnik ma wymiary 10 razy mniejsze. Pole tego trawnika
jest równe:
A. 102 · x2 m2 B.

(
x
2

)2 m2 C. x2

10
m2 D. x2

102 m2

Zadanie 2. Średnia arytmetyczna pięciu ocen Krysi jest równa 3,4. Jaką średnią ocen bę-
dzie miała Krysia, gdy otrzyma jeszcze czwórkę?
A. 3,9 B. 3,6 C. 3,5 D. 3,7

Zadanie 3. Pan X przeznaczył kwotę 25 000 zł na pomoc charytatywną dla dwóch domów
dziecka nr 1 i nr 2 w stosunku 2 : 3. Zatem na dom dziecka nr 1 przeznaczył:
A. 5 000 zł B. 10 000 zł C. 12 500 zł D. 15 000 zł

Zadanie 4. Basen w kształcie prostopadłościanu ma długość 20 m, a szerokość 15 m. O
ile cm podniesie się poziom wody, jeśli do basenu dolejemy 90 000 litrów wody?
A. 3 cm B. 300 cm C. 30 cm D. 50 cm
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Zadanie 5. Wokół klombu w kształcie koła stoją cztery dziewczynki: Asia, Ela, Teresa i
Julia. Dziewczynka w zielonej sukience nie ma na imię Asia ani Ela, stoi mie-
dzy dziewczynką w szarej sukience a Julią. Dziewczynka w białej sukience stoi
miedzy dziewczynką w różowej sukience a Elą. Jakiego koloru sukienkę ma
każda z dziewczynek?
A. Asia - biała, Ela - szara, Julia - różowa, Teresa - zielona
B. Asia - zielona, Ela - szara, Julia - różowa, Teresa - biała
C. Asia - biała, Ela - zielona, Julia - szara, Teresa - różowa
D. Asia - biała, Ela - szara, Julia - zielona, Teresa - różowa

Zadanie 6. Jeżeli cena 1 kWh energii elektrycznej wynosi 0,42 zł, to koszt energii zuży-
tej przez suszarkę elektryczną o mocy 1000 W w czasie 10 minut jest równy:
A. 0,42 zł B. 0,70 zł C. 0,07 zł D. 0,04 zł

• Zadania o tematyce matematycznej z finału:
Małopolski Konkurs Interdyscyplinarny W.W. - Wiem Więcej
(rok szkolny 2007/2008) etap wojewódzki

Zadanie 1. Populacja Europy pod koniec XX wieku liczyła 812 milionów mieszkańców,
co stanowiło jedną siódmą populacji światowej. Z tego wynika, że populacja
światowa liczyła wtedy:
A. 116 milio-
nów

B. 1,16 miliar-
da

C. 568,4 milio-
nów

D. 5,684 miliar-
dów

Zadanie 2. Za zakupy klient zapłacił 2 euro i 3 centy. Wypisz wszystkie możliwości zapłaty,
określając nominały użytych monet, jeżeli wiadomo, że klient podał kasjerce
cztery monety i nie otrzymał reszty. Każdą monetę możesz użyć kilka razy.

Zadanie 3. Trzy wierzchołki kwadratu mają współrzędne: (1, 3), (4, 0), (4, 6). Czwarty
wierzchołek tego kwadratu ma współrzędne:
A. (7, 3) B. (3, 7) C. (6, 4) D. (3, 5)

Zadanie 4. Nad rzeką o szerokości 60 m przerzucono most, który zachodzi na jej brzegi.
Jedna trzecia mostu zachodzi na lewy brzeg, a połowa mostu na prawy. Ile
wynosi całkowita długość mostu? Zapisz obliczenia.

Zadanie 5. Pociąg o długości 100 m, jadący z prędkością 90 km na godzinę, wjeżdża do
tunelu o długości 300 m. Ile sekund potrzeba, aby cały pociąg przejechał przez
tunel?
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