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W zadaniach 1–5 nale¿y przy ka¿dym zdaniu w tabeli wpisaæ TAK lub NIE.

Przyk³ad
Liczba 4 jest podzielna przez 3. NIE

Liczba 9 jest podzielna przez 3. TAK

Zadanie 1. W ligowych rozgrywkach pi³karskich bra³o udzia³ 15 dru-
¿yn. Ka¿da dru¿yna rozegra³a z ka¿d¹ z pozosta³ych dwa spotkania.

Jedna dru¿yna rozegra³a 28 meczów.

W rozgrywkach odby³o siê 420 meczów.

W rozgrywkach odby³o siê 210 meczów.

Zadanie 2. W urnie znajduje siê ³¹cznie 100 kul w kolorach: czer-
wonym, zielonym, ¿ó³tym i niebieskim. Nie wiemy ile jakich jest. Jak¹
najmniejsz¹ liczbê kul nale¿y wyj¹æ, aby zawsze mieæ pewnoœæ, ¿e
wœród wylosowanych kul bêdzie co najmniej 10 w jednym kolorze.
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Zadanie 3. Prawdziwa jest nierównoœæ:

4 14 7 5�

8 18 50� �

2 2 2 210 10 10 12� � �
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Czas na rozwi¹zanie 30 minut.
W ka¿dym zadaniu za trzy poprawne odpowiedzi otrzymasz 2 punkty, za dwie
poprawne odpowiedzi – 1 punkt. W pozosta³ych przypadkach otrzymasz 0 punktów.



Zadanie 4. 1. Zbudowano trójk¹t z odcinków o d³ugoœciach: 2 3k � ,
4 2k � , k � 1, gdzie k jest liczb¹ naturaln¹.

Nie mo¿na zbudowaæ takiego trójk¹ta.

Mo¿na zbudowaæ nieskoñczenie wiele takich trójk¹tów.

Mo¿na zbudowaæ tylko jeden taki trójk¹t.

Zadanie 5. Ania ma trzy kartki z ró¿nymi cyframi. Wœród tych cyfr
nie by³o 0. Uk³ada³a z nich ró¿ne liczby trzycyfrowe i zapisywa³a. Nas-
têpnie obliczy³a sumê wszystkich takich liczb. Suma wynios³a 1776.

Na pewno by³a kartka z cyfr¹ 1.

Na pewno by³a kartka z cyfr¹ 2.

Na pewno by³a kartka z cyfr¹ 3.
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Zadanie 6. Jeden bok prostok¹ta ma trzy razy tyle centymetrów d³u-
goœci ile drugi bok decymetrów. Pole tego prostok¹ta wynosi 120 dm2.
Oblicz jego obwód.

Zadanie 7. Liczby 5348 i 1099 podzielono przez tê sam¹ liczbê natu-
raln¹ i otrzymano odpowiednio reszty 8 i 7. Jaka to liczba?

Zadanie 8. Zmieszano cukierki kawowe z orzechowymi. Cukierki ka-
wowe by³y w cenie 24 z³ za kilogram, a orzechowe – 20 z³ za kilogram.
Cena 1 kg tak uzyskanej mieszanki wynios³a 21,50 z³. W jakim sto-
sunku zmieszano cukierki kawowe z orzechowymi?

Zadanie 9. Z arkusza grubej blachy w kszta³cie
kwadratu wyciêto w czterech naro¿nikach kwa-
draty o boku d³ugoœci 6 dm i wykonano otwarty
pojemnik. Dno tego pojemnika ma pole powierz-
chni o 336 dm2 mniejsze ni¿ mia³o pole ca³ego ar-
kusza blachy. Oblicz objêtoœæ tak wykonanego po-
jemnika.

Zadanie 10. Rowerzysta chce dojechaæ ze swojego domu do Opola na
godzinê 16.00. Je¿eli bêdzie jecha³ ze œredni¹ prêdkoœci¹ 18 km/h, to
spóŸni siê pó³ godziny. Je¿eli natomiast bêdzie jecha³ z prêdkoœci¹
24 km/h, to przyjedzie kwadrans za wczeœnie. Jak d³ug¹ drogê ma
do pokonania rowerzysta?

Zadanie 11. Dane s¹ trzy kolejne liczby naturalne, z których pierw-
sza jest parzysta. Wyka¿, ¿e iloczyn tych liczb jest wielokrotnoœci¹
liczby 24.
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Czas na rozwi¹zanie 70 minut.
Za ka¿de zadanie mo¿na otrzymaæ maksymalnie 5 punktów.
Do ka¿dego zadania musz¹ byæ obliczenia lub wyjaœnienia.
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