
Rozwiązanie zadania musi być poprzedzone jego numerem. Na każdej kartce, w LEWYM GÓR-
NYM ROGU musi znaleźć się kod uczestnika, który oddaje dane rozwiązanie. Nie wolno korzystać
z kalkulatorów, telefonów komórkowoych, ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś
takie urządzenia posiada, to muszą być schowane i wyłączone!
Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!
Należy przedstawić całe rozumowanie!

Treści zadań:

1. Piotr ma 11 lat, a Paweł 1 rok. Za ile lat Piotr będzie trzy razy starszy od Pawła ?

2. Cegła waży 3 kg i ćwierć cegły. Ile waży cegła ?

3. Uzasadnij, że jeżeli w trójkącie ABC wysokości AE i BF są równe, to trójkąt ten jest równora-
mienny.

4. Wiadomo, że a
a+b =

2
5 . Oblicz

b
a+b .

5. Oblicz: 1 + 1 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210 + 211.

6. W trapezie równoramiennym krótsza podstawa ma długość ramion a dłuższa podstawa ma dłu-
gość równą długości przekątnej. Wyznacz kąty tego trapezu.

7. Na przekątnej prostokąta obrano punkt i poprowadzono przezeń proste równoległe do boków
prostokąta. Proste te podzieliły prostokąt na cztery prostokąty. Wykaż, że pewne dwa mają
równe pola.

8. Dla jakich liczb naturalnych n > 1 liczba 5n+1n−1 jest całkowita ?

9. W prostokącie ABCD punkt E jest środkiem boku BC, zaś punkt F jest środkiem boku CD.
Trójkąt AEF ma pole 15 cm2. Jakie pole ma prostokąt ABCD ?

10. Na odcinku długości 1 wybrano trzy różne punkty dzieląc ten odcinek na cztery części.
a) Uzasadnij, że długość co najmniej jednej z nich jest większa od 15 .
b) Czy wynika z tego, że z pewnych trzech można zbudować trójkąt?

11. Uzasadnij, że kwadrat można rozciąć na dowolną, większą od pięciu liczbę kwadratów.

Czas pracy: 120 minut.
POWODZENIA ! ! !
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