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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) Dane są odcinki o długościach: 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Z trzech

spośród tych odcinków można zbudować:

A) 1 trójkąt B) 2 trójkąty C) 3 trójkąty D) 4 trójkąty

Zadanie 2. (1 punkt) Rowerzysta przejeżdża 3 km drogi w czasie 7,5 min. Jaką długość

drogi przejedzie on z tą prędkością w ciągu 40 min?

A) 16 km B) 20 km C) 0,2 m D) 1,6 km

Zadanie 3. (1 punkt) Z 27 jednostkowych sześcianów zbudowano sześcian, a następnie

pomalowano jego ściany. Ile sześcianów jednostkowych ma pomalowaną dokładnie jedną

ścianę?

A) 27 B) 6 C) 20 D) 21

Zadanie 4. (1 punkt) Jaka jest setna cyfra po przecinku rozwinięcia dziesiętnego ułamka
97
44?

A) 2 B) 0 C) 4 D) 5

Zadanie 5. (1 punkt) Która z poniższych liczb jest liczbą całkowitą?

A) pole trapezu o podstawach 5 i 2 oraz wysokości 4

B) 9·11−817
C) 1·2·3·4·5·67

D) wysokość trójkąta o polu 21 i podstawie 5
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Zadanie 6. (1 punkt) W trójkącie ABC z wierzchołka C poprowadzono odcinek

do punktu D w ten sposób, że |AC| = |CD| = |DB| = 10 (patrz rysunek). Kąt

przy wierzchołku A jest równy 50◦. Kąt α = ∠ACB przy wierzchołku C jest równy

A) 90◦ B) 85◦ C) 105◦ D) 80◦

Rysunek 1: Rysunek do zadania 6.

Zadanie 7. (1 punkt) Szansa na to, że w ciągu tygodnia będzie słonecznie jest równa 37 .

Ile przypuszczalnie dni słonecznych będzie w ciągu 8 tygodni?

A) 56 dni B) 24 dni C) 8 dni D) 32 dni
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ZADANIA OTWARTE

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

ich treścią.

Zadanie 8. (3 punkty) Jakie wymiary powinien mieć prostopadłościan o podstawie kwa-

dratowej i wysokości dwa razy większej niż krawędź podstawy, aby zmieściły się w nim

54 sześciany o krawędzi 1 cm.

Rozwiązanie:
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Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 9. (3 punkty) Oblicz

(
1− 2
3

)
·
(
1− 2
5

)
·
(
1− 2
7

)
· . . . ·

(
1− 2
2019

)

Rozwiązanie:

Odpowiedź:
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Zadanie 10. (3 punkty) W dwóch różnych naczyniach jest pewna ilość wody. W większym

naczyniu jest 2 razy więcej wody niż w mniejszym. Gdy z większego naczynia odlejemy

20 litrów wody, a do mniejszego dolejemy 50 litrów wody, to w obu naczyniach będzie tyle

samo wody. Ile litrów wody jest w każdym naczyniu? Odpowiedź uzasadnij.

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

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

Zdobyta

ilość punk-

tów

SUMA
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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