
Należy przedstawić całe rozumowanie. Rozwiązanie zadania musi być poprzedzone jego numerem.
Na każdej kartce, w LEWYM GÓRNYM ROGU musi znaleźć się kod uczestnika, który oddaje dane
rozwiązanie. Prosimy nie pisać rozwiązań zadań o numerach 1 − 5 na tym samym arkuszu co zadania
o numerach 6 − 11.
Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowoych, ani innych urządzeń elek-
tronicznych; jeśli ktoś takie urządzenia posiada, to muszą być schowane i wyłączone!
Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!
Należy przeczytać całe zadanie przed rozpoczęciem rozwiązywania go !

Treści zadań:

1. Uzasadnij nierówność 1 + 3 + 5 + ...+ 17 + 19 < 1 + 2 + 3 + ...+ 13 + 14.

2. Dla jakich wartościm z odcinków 2m+2,m+8, 3m+1, można zbudować trójkąt równoramienny?

3. Czy mając do dyspozycji wiadra 6 i 9 litowe możemy sprawić, że w początkowo pustym basenie
znajdzie się dokładnie 49 litrów wody? Wodę można dolewać do basenu lub odlewać z basenu
napełniając i przelewając tylko pełne wiadra.

4. W czworokącie ABCD przekątne przecinają się pod kątem prostym. Uzasadnij, że AB2+CD2 =
BC2 +DA2.

5. Ile można wybrać różnych drużyn jedenastoosobowych (pozycje zawodników pomijamy) z klasy
a) dwunastoosobowej b) trzynastoosobowej?

6. Wyznacz wszystkie liczby naturalne n takie, że liczby n i n+21 są kwadratami liczb naturalnych.

7. W kwadracie ABCD o boku 6 punkt E jest środkiem boku AB. Punkt przecięcia przekątnej
AC i prostej DE oznaczmy F . Oblicz pole trójkąta AEF .

8. Wyznacz wszystkie liczby mniejsze od 300 mające dokładnie trzy różne dzielniki naturalne (np.
liczba 4 posiada trzy różne dzielniki naturalne: 1, 2, 4).

9. Uzasadnij, że każda liczba trzycyfrowa daje z dzielenia przez 9 taką samą resztę co suma jej cyfr.

10. Do pomalowania całego wnętrza kwadratu o boku 5 użyto dwóch kolorów. Uzasadnij, że w tym
kwadracie znajdują się dwa punkty tego samego koloru odległe o dokładnie 1.

11. Sześcian przecięto płaszczyzną na dwa wielościany o równych objętościach. Uzasadnij, że te wie-
lościany mają równe pola powierzchni.

Czas pracy: 120 minut.
POWODZENIA ! ! !
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