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Czas 90 minut

1. Otrzymujesz do rozwi¡zania 10 zada« zamkni¦tych oraz 5 zada« otwartych.

2. Obok ka»dego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, które mo»esz uzyska¢ za
poprawne rozwi¡zanie. W zadaniach zamkni¦tych za brak odpowiedzi, odpowied¹ bª¦dn¡
lub zaznaczenie wi¦cej ni» jednej odpowiedzi otrzymujesz zero punktów.

3. Na ka»dej stronie, w przeznaczonym do tego miejscu wpisz swój kod .

4. Na rozwi¡zanie wszystkich zada« masz 90 minut.

5. Przeczytaj uwa»nie tre±¢ zada«.

6. Odpowiedzi i rozwi¡zania zada« zamie±¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

7. W rozwi¡zaniach zada« otwartych przedstaw tok rozumowania prowadz¡cy do wyniku.

8. Rozwi¡zania zada« zapisuj czytelnie dªugopisem lub piórem
(najlepiej z czarnym tuszem / atramentem).

9. Je±li si¦ pomylisz, to wyra¹nie skre±l zb¦dne fragmenty. Nie u»ywaj korektora.

10. Pami¦taj, »e to co zapiszesz w brudnopisie, nie b¦dzie oceniane.

11. Nie u»ywaj tak»e kolorowych pisaków.

12. Oªówka mo»esz u»ywa¢ jedynie do wykonania rysunków.

13. Nie korzystaj z kalkulatora.

�yczymy powodzenia!



ZADANIA ZAMKNI�TE

W zadaniach od 1. do 10. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedn¡ poprawn¡

odpowied¹. W przypadku pomyªki na karcie odpowiedzi nale»y wypeªni¢ nast¦pny

diagram z odpowiedziami. Diagramy z niepoprawnymi odpowiedziami powinny

zosta¢ przekre±lone wzdªu» przek¡tnych. Zaznaczenie wi¦cej ni» jednej odpowiedzi

w jednym zadaniu jest równoznaczne z niepoprawn¡ odpowiedzi¡.

Zadanie 1. (1 punkt) Obj¦to±¢ Ziemi równa jest 1, 08321 · 1012 km3, czyli

a) 1, 08321 · 1015 m3 b) 1, 08321 · 1018 m3 c) 1, 08321 · 1021 m3

d) 1, 08321 · 1025 m3 e) 1, 08321 · 109 m3

Zadanie 2. (1 punkt) Trzej strzelcy strzelaj¡ do celu na strzelnicy. Pierwszy strzelec oddaje
strzaªy w odst¦pach 5 sekundowych, a drugi i trzeci odpowiednio 7 i 9 sekundowych. Ile razy
strzelcy oddadz¡ jednocze±nie strzaª w ci¡gu 15 minut, licz¡c ª¡cznie z pierwszym strzaªem,
który wszyscy oddali jednocze±nie?

a) 4 razy b) 3 razy c) 5 razy d) 2 razy e) 6 razy

Zadanie 3. (1 punkt) �rodkowa w dowolnym trójk¡cie:

a) przechodzi przez ±rodek okr¦gu wpisanego
w trójk¡t

b) dzieli k¡t przy wierzchoªku z którego
wychodzi na poªow¦

c) przechodzi przez ±rodek okr¦gu opisanego
na trójk¡cie

d) dzieli trójk¡t na dwa trójk¡ty o jed-
nakowych polach

e) dzieli trójk¡t na dwa trójk¡ty podobne

Zadanie 4. (1 punkt) Wysoko±¢ ostrosªupa czworok¡tnego, którego wszystkie kraw¦dzie maj¡
dªugo±¢ 10 cm wynosi

a) 10 cm b) 5 cm c) 5
√
2 cm d) 5

√
3 cm e) 10

√
3 cm

Zadanie 5. (1 punkt) Boki trójk¡ta maj¡ dªugo±ci: 5, 8, x. Wynika z tego, »e x nale»y do
zbioru:

a) x ∈ (0,∞) b) x ∈ (0, 1) c) x ∈ (3, 11) d) x ∈ (11, 13) e) x ∈ (3, 13)
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Zadanie 6. (1 punkt) Ile wynosi x?

a) 2 b) 3 c) 4, 5 d) 12 e) 8

Zadanie 7. (1 punkt) Która z liczb jest niewymierna?

a)
√
22013 + 22013 b)

√
22010 + 22013 + 22014 c)

√
22014 + 22014

d)
√
22012 + 22015 e)

√
22013 − 22012

Zadanie 8. (1 punkt) �rodkiem symetrii kwadratu jest pocz¡tek ukªadu wspóªrz¦dnych, a jed-
nym z jego wierzchoªków jest punkt (2, 2). Promie« okr¦gu opisanego na tym kwadracie wynosi

a)
√
2 b) 4

√
2 c)

√
3 d)

√
8 e) 16

√
2

Zadanie 9. (1 punkt) Marek wa»y póªtora raza wi¦cej ni» Maªgosia, która wa»y dwa razy
wi¦cej ni» Julia. �¡czna waga caªej trójki to 120 kg. Ile wa»y Julia?

a) 6 kg b) 10 kg c) 12 kg d) 15 kg e) 20 kg

Zadanie 10. (1 punkt) W ci¡gu jednego miesi¡ca trzykrotnie wypadªa niedziela w dniu
parzystym. Jaki dzie« tygodnia wypadª 19-tego w tym miesi¡cu?

a) poniedziaªek b) wtorek c) ±roda d) czwartek e) pi¡tek
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kod ucznia

ZADANIA OTWARTE

Rozwi¡zania zada« od 11. do 15. nale»y zapisa¢ w wyznaczonym miejscu pod ich

tre±ci¡.

Zadanie 11.(3 punkty) Na stadionie, którego bie»nia ma 400 m dªugo±ci, odbyª si¦ bieg na
10 km. Zwyci¦zca uko«czyª bieg po 30 minutach, a ostatni zawodnik po 32 minutach. Ile
okr¡»e« przebiegª zwyci¦»ca do momentu zdublowania ostatniego zawodnika. Przyjmij, »e
ka»dy z zawodników biegª ze staª¡ pr¦dko±ci¡.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:

ilo±¢ punktów

(wypeªnia nauczyciel)
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kod ucznia

Zadanie 12.(3 punkty) Ogrodzona ª¡ka ma ksztaªt kwadratu o boku 30
√
3 m. W jednym

z rogów ª¡ki (wierzchoªku kwadratu) zaczepiona jest koza na ªa«cuchu o dªugo±ci 60 m. Jak¡
cz¦±¢ ª¡ki ma w zasi¦gu koza? Wynik wyra¹ w procentach.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:

ilo±¢ punktów

(wypeªnia nauczyciel)
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kod ucznia

Zadanie 13.(3 punkty) Wierzchoªki trójk¡ta o bokach 4, 5 i 6 s¡ ±rodkami okr¦gów z których
ka»dy jest zewn¦trznie styczny do dwóch pozostaªych. Oblicz dªugo±¢ promieni tych okr¦gów.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:

ilo±¢ punktów

(wypeªnia nauczyciel)

6



kod ucznia

Zadanie 14.(3 punkty) Pole prostok¡tnej ª¡ki o powierzchni 693 m2 nale»y ogrodzi¢ siatk¡
rozci¡gni¦t¡ na sªupkach. Odlegªo±¢ mi¦dzy dwoma kolejnymi sªupkami wyra»ona w metrach
jest staªa i jest liczb¡ caªkowit¡. Jaka jest dªugo±¢ siatki, je»eli do ogrodzenia ª¡ki nie trzeba
wi¦cej ni» 50 sªupków? (w ka»dym rogu ª¡ki znajduje si¦ jeden sªupek).

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:

ilo±¢ punktów

(wypeªnia nauczyciel)
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kod ucznia

Zadanie 15.(3 punkty) Zwi¦kszenie pr¦dko±ci poci¡gu na drodze z miasta A do miasta B
o 10 km/h skraca czas podró»y o 1 godzin¦, natomiast zmniejszenie pr¦dko±ci o 10 km/h
wydªu»a czas podró»y o 4 godziny. Oblicz odlegªo±¢ mi¦dzy miastami A i B.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:

ilo±¢ punktów

(wypeªnia nauczyciel)
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kod ucznia

KARTA ODPOWIEDZI do zada« zamkni¦tych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

ilo±¢

punktów

SUMA

Rezerwowa karta odpowiedzi do zada« zamkni¦tych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

ilo±¢

punktów

SUMA
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BRUDNOPIS
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