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Czas 60 minut

Instrukcja dla Ucznia

1. Otrzymujesz do rozwiązania 7 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte. Obok

każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, które możesz uzyskać za

poprawne rozwiązanie.

2. Podpisz każdą stronę arkusza (uzupełnij tabelkę znajdującą się w górnej części każ-

dej ze stron).

3. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut.

4. Przeczytaj uważnie treść zadań.

5. Odpowiedzi i rozwiązania zadań zamieść w miejscach do tego przeznaczonych.

6. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstaw tok rozumowania prowadzący do wy-

niku.

7. Rozwiązania zadań zapisuj czytelnie długopisem lub piórem (najlepiej z czarnym

tuszem/atramentem).

8. Jeśli się pomylisz, to wyraźnie skreśl zbędne fragmenty. Nie używaj korektora.

9. Pamietaj, że to co zapiszesz w brudnopisie, nie będzie oceniane.

10. Nie używaj także kolorowych pisaków.

11. Ołówka możesz używać jedynie do wykonania rysunków.

12. Nie korzystaj z kalkulatora.

Życzymy powodzenia!



ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 7. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną popraw-

ną odpowiedź. W przypadku pomyłki na karcie odpowiedzi należy wypełnić

następny diagram z odpowiedziami. Diagramy z niepoprawnymi odpowiedzia-

mi powinny zostać przekreślone wzdłuż przekątnych. Zaznaczenie więcej niż

jednej odpowiedzi w jednym zadaniu jest równoznaczne z niepoprawną odpo-

wiedzią.

Zadanie 1. (1 punkt) Symbol n! (czytamy: en silnia) oznacza liczbę, która jest iloczynem

liczb od 1 do n, n! = 1 · 2 · 3 · ... · n, np. 4! = 1 · 2 · 3 · 4.

Liczba 20! nie dzieli się przez

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

Zadanie 2. (1 punkt) Prostokątny plac wyłożono kostką brukową w kształcie prostoką-

ta o wymiarach 0, 3m na 0, 4m. Ile wynosi powierzchnia placu, jeżeli cały plac został

wyłożony i użyto tylko całych kostek?

A) 20 m2 B) 25 m2 C) 35 m2 D) 30 m2 E) 32 m2

Zadanie 3. (1 punkt) W pudełku znajdują się kredki: 10 w kolorze czerwonym i 15 w kolo-

rze czarnym. Ile minimalnie należy wyciągnąć kredek, aby mieć przynajmniej dwie kredki

tego samego koloru?

A) 10 B) 11 C) 3 D) 4 E) 16

Zadanie 4. (1 punkt) Słoń, który biegnie z prędkością 9 m
s
, pokona w czasie 1 minuty

drogę

A) 900 m B) 540 m C) 600 m D) 2700 m E) 950 m

Zadanie 5. (1 punkt) Ułamek

1 +
1

112 +
1

1 12+
1

1 12+
1

1 12+
1
2

jest równy:

A) 23 B) 32 C) 12 D) 52 E) 25
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Zadanie 6. (1 punkt) Na rysunku poniżej przedstawiono bryły zbudowa-

ne z sześcianów o krawędzi 3 cm. Na pomalowanie której bryły zużyje-

my najmniej farby ? (bryłę malujemy ze wszystkich zewnętrznych stron)

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1, 2, 4

Rysunek 1: Rysunek do zadania 6.

Zadanie 7. (1 punkt) Poniższy rysunek przedstawia siatkę:

A) Sześcianu B) Graniastosłupa o podstawie kwadratowej

C) Graniastosłupa o podstawie trójkątnej D) Graniastosłupa o podstawie prostokątnej

E) Graniastosłupa o podstawie sześciokątnej

Rysunek 2: Rysunek do zadania 7.
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ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań od 8. do 10. należy zapisać w wyznaczonym miejscu pod

ich treścią.

Zadanie 8. (3 punkty) W trzech sklepach taki sam laptop kosztował 2500 zł. Pierwszy

sklep obniżył cenę laptopa o 0, 1 ceny, a następnie znów obniżył o 15 ceny. Drugi sklep

obniżył cenę laptopa o 0, 3 ceny. Trzeci sklep obniżył cenę laptopa o 0, 1 ceny, a następnie

znów obniżył o 0, 1 ceny i po raz kolejny o 0, 1 ceny. Ile kosztował laptop w każdym ze

sklepów po obniżkach? W którym sklepie opłaca się kupić ten laptop?

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:

5



Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 9. (3 punkty) Oblicz miarę kąta ?.

Rysunek 3: Rysunek do zadania 9.

Rozwiązanie:

Odpowiedź:

6



Imię i nazwisko ucznia

Zadanie 10. (4 punkty) Kostka Rubika składa się z 26 małych sześcianików i przegubu

umieszczonego w środku. Kostkę rozłożono na małe sześcianiki. Ile sześcianików ma po-

malowane 3 ściany, 2 ściany, jedną ścianę i w jakim kolorze, a ile nie ma pomalowanych

ścian? Skorzystaj z siatki kostki Rubika przedstawionej na poniższym rysunku.

Rysunek 4: Rysunek do zadania 10.

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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KARTA ODPOWIEDZI do zadań zamkniętych

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA
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REZERWOWA KARTA ODPOWIEDZI do zadań
zamkniętych

1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA
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BRUDNOPIS

11



BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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