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Wodzisław Śl. 29.04.2008
VI Powiatowy Konkurs Matematyczny

dla uczniów klas pierwszych liceów i drugich techników szkół ponadgimnazjalnych.

W części pierwszej znajdują się zadania testowe. W kaŜdej kratce obok odpowiedzi wpisz TAK lub NIE

Część I
(3p) 1. Pan Jan kupił 40 hektarów lasu. Jakie pole ma ten obszar na mapie w skali 1: 10 000?
a) 400 000 cm 2 b) 29104 km−⋅ c)  40 2cm

(3p) 2. Niech { }3: <∈= xRxA  oraz ( ) ( )( ){ }1122: 2 +−≤+−∈= xxxxRxB . Równości prawdziwe to

a) )3;
2

1
2=∩ BA

b) );3 +∞−=∪ BA c) ( )+∞= ;3\ BA

(3p) 3. Dana jest liczba 
107 3:3

333
=a . Odpowiedzi prawdziwe to

a) liczba a  jest większa od 3
b) 8

7
3
3=a

c) a  jest liczbą wymierną

(3p) 4. Na podstawie przedstawionej osi liczbowej wskaŜ zdania prawdziwe

a) 01 =x b) 
2
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2
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(3p) 5. Woda morska zawiera średnio 4% soli. Prawdą jest, Ŝe
a) w 96 g wody morskiej znajdują się 4g soli
b) w 104g wody morskiej znajduje się 4g soli
c) w 100g wody morskiej znajduje się 4g soli
(3p) 6. Symbol „ n!” czytamy n – silnia i oznacza on: n!= 1⋅2⋅3⋅4⋅…⋅n, dla n∈N+ ( np. 5!=1⋅2⋅3⋅4⋅5=120 ).
Więc 10! sekund, to:
a) około 1 doby b) około 1 roku c) 6 tygodni
(3p) 7. Liczba  0,2222…. jest :

a) mniejsza od 
9

2 b) liczbą niewymierną
c) mniejsza od 

3

1

(3p) 8. Funkcja 
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2 xdlax

xdla
xf .  Wtedy:

a) x = 0 jest miejscem zerowym funkcji f
b) funkcja ma nieskończenie wiele miejsc zerowych
c) dla argumentu 2 funkcja osiąga wartość 9
(3p) 9. Długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne mają długości

22−  i 22+
a) wynosi 8 b) jest liczbą niewymierną c) wynosi 12

(3p)10. Dana jest funkcja liniowa 323 +−= xy .
a) wykres tej funkcji nie przechodzi przez III ćwiartkę układu współrzędnych.

b) miejscem zerowym tej funkcji jest liczba niewymierna

c) prosta prostopadła do wykresu tej funkcji i przechodząca przez początek układu współrzędnych ma

równanie xy
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3
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Część II
W części drugiej masz zadania otwarte. Teraz zapisujesz rozwiązania zadania w miejscu na to przezna-
czonym.

(3p) 11. WykaŜ, Ŝe suma pól „półksięŜyców” przedstawionych na rysunku jest równa polu kwadratu o
boku a.

(4p) 12. JeŜeli do liczby dwucyfrowej dodamy cyfrę jedności, to otrzymamy 38. JeŜeli cyfry w tej liczbie

przestawimy i od otrzymanej liczby odejmiemy sumę cyfr, to otrzymamy 36. Znajdź tę liczbę.

(4p) 13. Narysuj wykres funkcji, która liczbom pierwszym jednocyfrowym przyporządkowuje resztę z

dzielenia przez 3. Podaj dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji.

(4p) 14. Dana jest funkcja f(x) = (|2 − m| − 3)⋅x + 20. Wyznacz wartości parametru m tak, aby

a) funkcja f(x) była malejąca,

b) miejscem zerowym funkcji f (x) była liczba 1.

(2p) 15. Dane są przedziały (–∞ ; m2 + 4〉 oraz 〈2m + 3; ∞), gdzie m∈R. Wyznacz wszystkie wartości

m, dla których część wspólna tych przedziałów jest zbiorem jednoelementowym.

(3p) 16. Udowodnij, Ŝe jeŜeli 0=++ cba , to abccba 3333 =++ .


