
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 komórkowych, 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. Paweł ma 20 lat a Kamil 25. O ile procent Kamil jest starszy od Pawła. O ile procent Paweł jest
młodszy od Kamila.

2. Dane są liczby a = 23−
√
170, b = 10. Która z liczb a, b jest większa ? Odpowiedź uzasadnij.

3. Piotrek i Maciek zbierają karty kolekcjonerskie Panini R© UEFA EURO 2016. Na stole leży 2016
kart. Piotrek w jednym ruchu może zdjąć dokładnie 2 karty (np. Garetha Bale’a i Thomasa
Muellera), a Maciek dołożyć dokładnie 8 kart (np. Glika, Lewandowskiego, Milika, Jędrzejczy-
ka, Krychowiaka, Piszczka, Boruca i króla polskiej defensywy Jakuba Wawrzyniaka). Chłopcy
wykonują ruchy kiedy zechcą, niekoniecznie na przemian. Czy mogą doprowadzić do sytuacji, że
na stole zostanie 1 karta? Odpowiedź uzasadnij.

4. W trójkącie ABC o bokach AC = 6, BC = 3
√
2 wysokość CD dzieli trójkąt na dwa trójkąty

tak, że trójkąt DBC jest równoramienny. Podaj miary kątów trójkąta ABC.

5. Czy istnieją liczby całkowite dodatnie a i b takie, że liczba a dzieli się przez b + 1, a liczba b
dzieli się przez a+ 1. Odpowiedź uzasadnij.

6. W trapezie równoramiennym ABCD o podstawach AB > CD wysokość CE ma długość 6, a
odcinek AE ma długość 8. Oblicz pole tego trapezu.

7. Czy przekrojem sześcianu może być:
a) trójkąt
b) czworokąt
c) pięciokąt
d) sześciokąt
e) czworokąt niebędący trapezem

8. Na ile maksymalnie części można podzielić koło za pomocą pięciu prostych ?

9. Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 3. Punkt D leży na boku AC, natomiast
punkt E leży na boku BC. Oblicz pole trójkąta DEC jeżeli AD = 1, BE = 2.

10. Konrad rozłożył liczbę 12 na sumę kilku liczb całkowitych dodatnich. Następnie pomnożył przez
siebie wszystkie składniki tej sumy. Jaka jest największa wartość jaką mógł otrzymać w wyniku
tego mnożenia?

Czas pracy: 120 minut.
POWODZENIA ! ! !
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