
Schemat punktacji
Lp. Punktowana czynność Liczba punktów Uwagi

Zadanie 11
1 1a) Wprowadzenie oznaczeń dla pięciu kolejnych liczb całkowitych np. n-2, 

n-1, n, n+1, n+2, gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą.

1b)  Poprawne  zapisanie  wyrażenia  na  sumę  kwadratów  pięciu  kolejnych 
liczb całkowitych, zgodnie z przyjętymi oznaczeniami.

1c) Uproszenie  wyrażenie na sumę kwadratów pięciu liczb całkowitych:
- prawidłowe podniesienie do kwadratu,
-redukcja wyrazów podobnych.

1d) Wyłączenie przed nawias liczby 5 (wspólny czynnik) oraz stwierdzenie, 
że wyrażenie w nawiasie jest liczbą całkowitą dla dowolnego n całkowitego. 
Powołanie  się  na  fakt,  że  iloczyn  dowolnej  liczby  całkowitej  i  5  jest 
podzielny przez 5.

1 W przypadku rozwiązania 
zadania inną poprawną 

metodą uczeń otrzymuje 
maksymalną ilość 

punktów.
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Zadanie 12
2 2a)  Wprowadzenie  niewiadomych  i  ustalenie  kolejności  przesypywania 

popcornu.

2b) Ułożenie układu trzech równań.
2c) Rozwiązanie układu równań i podanie odpowiedzi.

1 W przypadku  rozwiązania 
zadania  inną  poprawną 
metodą  uczeń  otrzymuje 
maksymalną  ilość 
punktów.
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Zadanie 13
3 3. Obliczenie powierzchni części wspólnej koła i prostokąta jako  sumy pól 

dwóch wycinków kołowych oraz dwóch trójkątów. Obliczenie po ilu dniach 
należy  zmienić  punkt  zaczepienia  łańcucha  oraz  poprawne  i  staranne 
wykonanie rysunku, podanie skali w jakiej rysunek został wykonany.



3a) Obliczenie pola wycinka kołowego o kącie 60°.
- obliczenie kąta wycinka kołowego.

3b) Obliczenie pola trójkąta równoramiennego.
- obliczenie podstawy trójkąta,
-obliczenie wysokości trójkąta.

3c) Obliczenie po ilu dniach należy zmienić punkt zaczepienia łańcucha.

3d) Wykonanie rysunku i podanie skali.
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W przypadku rozwiązania 
zadania inną poprawną 

metodą uczeń otrzymuje 
maksymalną ilość 

punktów.

Zadanie 14
4. Obliczenie wysokości cieczy w naczyniu przed wrzuceniem kuli.

4a) Obliczenie objętości kuli.

4b)  Wprowadzenie  oznaczenia  wysokości  cieczy  w  naczyniu  przed 
włożeniem  kuli  oraz  zapisanie  wyrażenia  na  objętość  cieczy  zgodnie  z 
przyjętym oznaczeniem. 

4c) Zapisanie wyrażenia na objętość jaką zajmuje ciecz i kula w naczyniu 
(jednocześnie). Ułożenie i rozwiązanie równania. Podanie odpowiedzi.
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W przypadku rozwiązania 
zadania inną poprawną 

metodą uczeń otrzymuje 
maksymalną ilość 

punktów.

Zadanie 15 
5a) Wprowadzenie oznaczeń i zapisanie wyrażenia opisującego postać liczby 
po dopisaniu 32

5b) Ułożenie i rozwiązanie równania. Podanie odpowiedzi.
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W przypadku rozwiązania 
zadania inną poprawną 

metodą uczeń otrzymuje 
maksymalną ilość 

punktów.



Odpowiedzi do zadań zamkniętych

Wszystkie zadania zamknięte były oceniane  2 punkty za poprawną odpowiedź i -0,5 za błędną, przy czym uczestnicy otrzymali 5 punktów ,,na  
pokrycie strat''. Łącznie za zadania zamknięte można było uzyskać 25 punktów. W zestawach odpowiedzi mogły znajdować  się pod różnymi  
literami, i nie zawsze były takie same (zadanie 4 i zadanie 7)

Zadanie 1 3,81 %   

Zadanie 2 Czas spadku kamienia z wysokości 5m trwa 1 s 

Zadanie 3 37,5%  

Zadanie 4 √5x2−130 lub √5x−120√2 x

Zadanie 5 rysunek oznaczony jako III

Zadanie 6 50  

Zadanie 7 0,33 zł lub 33 gr 

Zadanie 8 2( 3√2+2)

Zadanie 9 24√3

Zadanie 10 10


