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Czas 90 minut

Instrukcja dla Ucznia

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 otrzymujesz zero punktów, natomiast za odpowied¹ bª¦dn¡ lub
zaznaczenie wi¦cej ni» jednej odpowiedzi, otrzymujesz punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane
zadanie.

3. Podpisz ka»d¡ stron¦ arkusza (uzupeªnij tabelk¦ znajduj¡c¡ si¦ w górnej cz¦±ci ka»dej ze stron).

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. Pamietaj, »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!



KOD UCZNIA

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. Dia-

gramy z niepoprawnymi odpowiedziami powinny zosta¢ przekre±lone wzdªu» przek¡tnych. Zaznacze-

nie wi¦cej ni» jednej odpowiedzi w jednym zadaniu jest równoznaczne z niepoprawn¡ odpowiedzi¡.

Zadanie 1. (2 punkty) W Palmiarni Ogrodu Botanicznego w �odzi palmy stanowi¡ 10
21 caªej kolekcji ro±lin, sagowce

3
7 caªej kolekcji, natomiast paprocie � 2

35 . Jaki procent kolekcji wszystkich ro±lin w Palmiarni stanowi¡ pozostaªe
ro±liny?

A) 38, 1% B) 3, 81% C) 10% D) 5, 57% E) 8, 57%

Zadanie 2. (2 punkty) Czas swobodnego spadku kamienia zale»y od wysoko±ci na której znajduje si¦ kamie«.
Aby obliczy¢ po jakim czasie kamie« uderzy w ziemi¦ wystarczy obliczy¢ pierwiastek kwadratowy z 20% dªugo±ci
wysoko±ci na której znajduje si¦ kamie« (przyjmuj¡c przyspieszenie ziemskie równe 10m/s2). Które z poni»szych
zda« jest prawdziwe?

A) Wysoko±¢ na której znajduje si¦ kamie« jest odwrotnie proporcjonalna do czasu jego spadania.
B) Czas spadku kamienia z wysoko±ci 125 m trwa 6 sek.
C) Je±li wysoko±¢ na której znajduje sie kamie« wzro±nie 5-krotnie, to czas spadku zwi¦kszy si¦ 2-krotnie.
D) Czas spadku kamienia z wysoko±ci 5 m trwa 1 sek.
E) Wysoko±¢ na której znajduje si¦ kamie« jest wprost proporcjonalna do czasu jego spadania.

Zadanie 3. (2 punkty) Romb podzielono na jednakowe trójk¡ty. Jaki procent pola rombu stanowi pole zamalowanej
cz¦±ci?

Figure 1. Rysunek do zadania 3.

A) 37% B) 10% C) 20% D) 37, 5% E) 38%

Zadanie 4. (2 punkt) Dla którego z poni»szych wyra»e« nie mo»na obliczy¢ warto±ci dla x = 4?

A)
x− 4

2x2 − 4
B)

5x2

√
x+

√
2

C)
√
5x− 120

√
2x D) x− 20x2 E)

√
12 + 6x+ 3

4x
2
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Zadanie 5. (2 punkty) Do pocz¡tkowo pustego wazonu w ksztaªcie kuli (tak jak przedstawiono na rysunku), jed-
nakowym i równomiernym strumieniem wpªywa woda. Na wykresach I−V przedstawiono schematycznie charakter
zale»no±ci wysoko±ci poziomu wody w wazonie od czasu jego napeªniania. Który wykres odpowiada opisanej sytu-
acji?

A) V B) I C) II D) IV E) III
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Zadanie 6. (2 punkty) Dany jest prostopadªo±cian o wymiarach 3 cm, 4 cm, 5 cm. W prostopadªo±cianie tym
wydr¡»ono trzy tunele o przekroju kwadratu 1 cm. Cz¦±ci¡ wspóln¡ tych tuneli jest sze±cian o kraw¦dzi 1 cm.
Obj¦to±¢ powstaªej bryªy jest równa:

A) 45 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51

Zadanie 7. (2 punkty) Za 3 dªugopisy zapªacono mniej ni» 1 zª. Za 5 takich dªugopisów zapªacono wi¦cej ni»
1 zª 60 gr. Ile kosztowaª jeden dªugopis ?

A) 0, 3 zª B) 0, 35 zª C) 33 gr D) 0, 34 zª E) na podstawie podanych informa-
cji nie mo»na rozwi¡za¢ zadania

Zadanie 8. (2 punkty) Warto±c wyra»enia 3
√
16 + 3

√
64 wynosi:

A) 12 B) 2( 3
√
2 + 2) C)4 3

√
2 D)6 3

√
2 E) 2 3

√
2 + 2

Zadanie 9. (2 punkty) Wewn¡trz okr¦gu o promieniu 6 cm znajduje si¦ sze±¢ okr¦gów o jednakowych promieniach
stycznych do tego okr¦gu. Ka»dy z wpisanych okr¦gów jest styczny do dwóch s¡siaduj¡cych okr¦gów. Pole wielok¡ta
utworzonego ze ±rodków tych okr¦gów wynosi:

A) 12
√
3 −

18 cm2
B) na podstawie podanych informacji nie
mo»na rozwi¡za¢ zadania

C) 6
√
3 cm2 D) 18 cm2 E) 3

√
3

2 cm2

Zadanie 10. (2 punkty) Julia jest trzy razy mªodsza od Marka. Za pi¦¢ lat Marek b¦dzie dwa razy starszy od Julii.
Ile lat miaª Marek gdy Julia si¦ urodziªa?

A) 5 B) 15 C) 8 D) 12 E) 10

BRUDNOPIS
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ZADANIA OTWARTE

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

Zadanie 11. (5 punktów) Wykaza¢, »e suma kwadratów 5 kolejnych liczb caªkowitych jest liczb¡ podzieln¡ przez 5.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:
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ZADANIA OTWARTE

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

Zadanie 12. (6 punktów) Julia, Gosia i Marek id¡c do kina zabrali ze sob¡ popcorn, ka»dy z nich ró»n¡ porcj¦.
Podczas spotkania w kinie zdecydowali podzieli¢ popcorn na 3 równe cz¦±ci. Julia przesypaªa poªow¦ swojej porcji

dla Gosi. Wcze±niej Gosia przesypaªa
1

3
swojej porcji Markowi, a nast¦pnie Marek przesypaª

1

4
swojej porcji Julce.

Ile gram popcornu przyniósª ka»dy z nich do kina, je±li razem mieli 1, 8 kg popcornu?

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:
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ZADANIA OTWARTE

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

Zadanie 13. (5 punktów) �¡ka ma ksztaªt prostok¡ta o bokach 20 m i 80 m. W ±rodku ª¡ki (na przeci¦ciu
przek¡tnych prostok¡ta) wbito ªa«cuch o dªugo±ci 20 m. Koza dziennie zjada traw¦ z 20m2 powierzchni. Po ilu
dniach nale»y zmieni¢ poªo»enie koªa, aby koza mogªa zje±¢ swoja dzienn¡ norm¦? Wykona¢ rysunek i okre±li¢ jego
skal¦. Przyjmij π = 3, 14 oraz

√
3 = 1, 71.

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:
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ZADANIA OTWARTE

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

Zadanie 14. (5 punktów) W naczyniu o ksztaªcie walca o promieniu podstawy r = 3 cm i wysoko±ci h = 10 cm
znajduje si¦ ciecz. Do naczynia wªo»ono kulk¦ o promieniu R = 3 cm. Okazaªo si¦, »e kulka caªkowicie zanurzyªa
sie w cieczy i jest styczna do powierzchni cieczy. Jaka byªa wysoko±¢ cieczy w naczyniu przed wªo»eniem kulki ?

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:
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ZADANIA OTWARTE

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

Zadanie 15. (4 punkty) Do liczby naturalnej dopisano z prawej strony 32 i otrzymano w ten sposób liczb¦ o 2012
wi¦ksz¡. Jaka to liczba?

Rozwi¡zanie:

Odpowied¹:
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KARTA ODPOWIEDZI do zada« zamkni¦tych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

Zdobyta 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

Zdobyta ilo±¢

punktów

SUMA
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BRUDNOPIS
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BRUDNOPIS
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