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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) Paweł i Gaweł rzucali kostką, na której były zapisane liczby 1, 2, 3.

Jeżeli zawodnik wyrzucił 1, to otrzymuje 1 punkt, jeżeli wyrzuci 2 to traci 2 punkty, jeśli

3 to otrzymuje 3 punkty. Wyniki rzutów obu chłopców zapisano w tabelce. Jakie wyniki

uzyskali chłopcy?

1 2 3

Paweł X X X X X X X X

Gaweł X X X X X X X X

A) Paweł 5, Gaweł 9 B) Paweł 6, Gaweł 5 C) Paweł 5, Gaweł 6

D) Paweł 8, Gaweł 6 E) Paweł 5, Gaweł 6

Zadanie 2. (1 punkt) Który z rysunków przedstawia siatkę prostopadłościanu?

A) A. B) B. C) C. D) D. i E. E) żaden

Rysunek 1: Zadanie 2.

Zadanie 3. (1 punkt) Suma pewnej liczby i liczby (−2015) jest dodatnia. Liczba ta jest:
A) mniejsza od −2015 B) większa od −2015, ale mniejsza od 0

C) większa od 0, ale mniejsza od 2015 D) większa od 2015

E) równa zeru
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Zadanie 4. (1 punkt) Pani Kasia miała zapłacić za zakupy 25, 96 eu-

ro. Podała kasjerce banknot 50 euro. Ile powinna dostać reszty?

A) 24, 94 euro B) 24, 04 euro C) 23, 94 euro D) 23, 06 euro E) 23, 04 euro

Zadanie 5. (1 punkt) Gepard to najszybszy ssak. Potrafi w ciągu 3 sekund przebyć drogę

100 metrów. Jaką drogę zdołałby przebiec w czasie godziny, gdyby mógł utrzymać taką

prędkość?

A) 200 m B) 120 km C) 300 m D) 3 km E) 20 km

Zadanie 6. (1 punkt) Ile jest wszystkich ułamków właściwych o mianowniku 7?

A) 7 B) 6 C) 5 D) 1 E) nieskończenie wiele

Zadanie 7. (1 punkt) Adam układał w walizce o ksztłacie prostopadłościanu i objętości

560 cm3 kostki będące sześcianami o krawędzi 2 cm. Ile kostek zmieścił w tej walizce?

A) 70 B) 80 C) 280 D) 140 E) 560
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ZADANIA OTWARTE

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

ich treścią.

Zadanie 8. (3 punkty) Oblicz:(
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)
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 9. (3 punkty) Tomek liczbę 2015 zapisał w postaci sumy trzech liczb takich, że

każda następna jest trzy razy mniejsza od poprzedniej. Jakie to liczby? Ile razy pierwsza

liczba jest większa od trzeciej liczby?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 10. (3 punkty) Drzewo Pitagorejskie to konstrukcja geometryczna, która składa

się z trójkątów prostokątnych i kwadratów, zbudowanych na bokach trójkąta prostokąt-

nego. „Pień” drzewa - dowolny kwadrat, „gałęzie” - kwadraty, których suma pól daje

pole „pnia”, umieszczone nad „pniem” tak, aby boki stanowiły trójkąty prostokątne. Jest

ono przykładem fraktala, czyli zbioru samo-podobnego, powtarzalnego, którego części są

podobne do całości. Poniżej rysunek 2 przedstawia schemat konstrukcji drzewa Pitago-

rejskiego. Ile wynosi suma pól wszystkich kwadratów, tworzących drzewo Pitagorejskie

powstałe w 7 krokach, jeśli bok największego kwadratu wynosi 4 cm? Uzasadnij swoją

odpowiedź.

Rysunek 2: Zadanie 10. Schemat konstrukcji drzewa Pitagorejskiego.

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
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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