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Na rozwi¡zanie poni»szych zada« masz

90 minut. Kolejno±¢

rozwi¡zywania zada« jest dowolna.

Wszystkie zadania s¡ jednakowo punktowane. Maksymaln¡ liczb¦ punktów za zadanie mo»esz uzyska¢
jedynie za peªne rozwi¡zanie z uzasadnieniem i odpowiedzi¡.

Uwaga. Je±li w zadaniu nale»y poda¢ przykªad, to peªnym rozwi¡zaniem jest podanie
przykªadu.
Zad. 1.

Zad. 2.

Zad. 3.

Zad. 4.
Zad. 5.

Zad. 6.

Zad. 7.

Sze±ciu braci ma w sumie 65 lat. Dwa najmªodsi maj¡ 3 lata i 6 lat. Ile lat w sumie mieli
wszyscy bracia 5 lat temu?
W trójk¡cie ABC k¡t A ma miar¦ 60◦ , a k¡t B ma miar¦ 70◦ . Przedªu»ono bok BC poza
punkt C i znaleziono na tym przedªu»eniu taki punkt D, »e |CD| = |AC|. Oblicz k¡ty trójk¡ta ACD.
Wpisz w kratki takie liczby naturalne, aby otrzyma¢ prawdziw¡ równo±¢. Podaj trzy ró»ne
rozwi¡zania tego zadania.
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Do numeracji stron pewnej ksi¡»ki u»yto 999 cyfr. Ile stron liczy ta ksi¡»ka?
Dane s¡ dwa sze±ciany, z których pierwszy ma obj¦to±¢ 64 razy wi¦ksz¡ ni» drugi. Ile razy pole
powierzchni pierwszego sze±cianu jest wi¦ksze ni» pole powierzchni drugiego sze±cianu?
Kasia i Basia chc¡ kupi¢ farby, ka»da taki sam komplet. Kasi brakuje jednak 7 zª, a Basi 8 zª.
Gdyby dziewczynki zªo»yªy si¦, aby kupi¢ wspólnie ten komplet farb, to zabrakªoby im 3 zª.
Ile kosztuje taki komplet farb?
Odpowiedz na poni»sze pytania. Je±li odpowiesz TAK, to podaj przykªad, je±li za± NIE, to uzasadnij odpowied¹.
(a) Czy istnieje wielok¡t, którego pewien bok le»y na pewnej przek¡tnej?
(b) Czy istnieje wielok¡t, którego pewne dwie przek¡tne maj¡ wi¦cej ni» jeden punkt wspólny?

Zad. 8.

Zad. 9.

Liczba czterocyfrowa ABCD ma t¦ wªasno±¢, »e cyfra A jest równa ilo±ci zer w tej liczbie, B 
ilo±ci jedynek, C  ilo±ci dwójek, D  ilo±ci trójek. Przykªadow¡ liczb¡ speªniaj¡c¡ ten warunek
jest 1210. Podaj przykªad innej liczby czterocyfrowej maj¡cej t¦ wªasno±¢.
Na trzech ±cianach sze±cianiu zaznaczono dwie strzaªki i liter¦ F, jak
pokazano na rysunku obok. Poni»ej znajduje si¦ siatka sze±cianiu z narysowan¡ jedn¡ strzaªk¡. Narysuj drug¡ strzaªk¦ i liter¦ F tak, by po
sklejeniu siatki otrzyma¢ sze±cian przedstawiony obok, pami¦taj¡c, »e
litera i strzaªki nie mog¡ by¢ obrócone.

Powodzenia!

