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IX Powiatowy Konkurs Matematyczny  
dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. 

 
W tym konkursie nie ma przegranych. To, że tu jesteś, jest już Twoim sukcesem.  

Więc „Jeśli zadanie wydaje ci się trudne, bierz się za niemożliwe”  
Aleksander Wielki 

 
 

Część I 
W części pierwszej znajdują się zadania testowe. W każdej kratce obok odpowiedzi wpisz TAK lub NIE. 
 
1. (3pkt) Czy podana równość jest prawdziwa 
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2. (3pkt) Określamy działanie a*b=a+b-2 dla  Rba, . Wtedy 
a)  a*b=b*a 
b)  (2*5)*6=2*(5*6) 
c)   5*4 jest liczbą pierwszą 

3. (3pkt) Dziedziną funkcji 4||)(  xxf  jest zbiór liczb x takich, że: 
a) );44,( x  
b)  4;4x  
c) 4|| x  

4. (3pkt) Dla pewnego a równanie ayx   może przedstawiać w układzie współrzędnych:  
a) zbiór pusty 
b) punkt 
c) dwie proste 
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5. (3pkt) Różnica 1 – 0,(36) jest równa: 
a) 0,(63) 

b) 0,(64) 

c) 
11
7  

6. (3pkt) Liczba | - 3| + | - 4| jest: 
a) liczbą niewymierną 

b) równa 1  

c) liczbą pierwszą 

7. (3pkt) Jeśli B \ A = (2; 4) i A  B = 4; 5, to:  
a) A = 2; 5 

b) B = (2; 5 

c) A = (2; 5 

8. (3pkt) Przedział a; b zawiera dokładnie trzy liczby całkowite. Z tego wynika, że: 
a) b – a  2 

b) b – a < 4 

c) b – a  3 

9. (3pkt) Jeżeli 
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Część II  
W części drugiej zapisz rozwiązania zadań w wyznaczonym miejscu. 

 
10.  (3 pkt) Jeżeli dwa obiekty wystartują z jednego miejsca w tym samym kierunku, to pierwszy 

z nich po 5 sekundach oddalony będzie od drugiego o 80 cm, a jeżeli wystartują w przeciw-

nych kierunkach, to po 2 sekundach odległość między nimi będzie wynosiła 80 cm. Oblicz 

prędkości obu obiektów. 

11. (2pkt) Dana jest funkcja liniowa 12)(  mmxxf . Udowodnij, że nie ma takiej wartości pa-

rametru m, dla której wykres funkcji przechodzi tylko przez I, III i IV ćwiartkę układu współ-

rzędnych.  
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12. (4 pkt) Narysuj wykres funkcji określonej wzorem 
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a) Podaj zbiór wartości funkcji f. 
b) Rozwiąż nierówność f(x)  1. 
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13. (3 pkt) Wyznacz wzór funkcji liniowej f(x) wiedząc, że 

48)7()6()5(12)3()2()1(  fffifff . 
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14. (4pkt) Czworokąt ABCD jest kwadratem, zaś trójkąt ABE trójkątem równobocznym. Jaka 

jest miara kąta DEC ? Rozpatrz dwa przypadki. Odpowiedź uzasadnij. 



 7 

15. (3pkt) Wykaż, że prawdziwa jest nierówność 
265050 21212   
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16. (4pkt) Na zewnątrz trójkąta ABC, w którym miara kąta ACB wynosi 90  oraz |AC|=5  
i |BC|=12, zbudowano kwadrat ACDE. Punkt H leży na prostej AB i miara kąta EHA wynosi 

90 . Oblicz pole trójkąta HAE. 
 D 
 C 
 
E 
 

H     A       B  
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Odpowiedzi  
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 
Tak Tak Tak Nie Tak Nie  Nie Tak Tak 
Nie Tak Nie  tak   Nie Tak Tak Tak Nie  
Nie  Tak Tak  Tak  Tak  Nie  Nie  Nie  Tak  
 
 Zadanie10  (4 pkt) 
 

Etapy rozwiązania 
Proponowana 
liczba punk-

tów 
Wprowadzenie oznaczeń i zapisanie układu równań wy-
nikającego z treści zadania. 
Np.:  
v1  - prędkość pierwszego obiektu,  
v2  - prędkość drugiego obiektu, 
x – droga drugiego obiektu, gdy kierunki ruchu są te sa-
me, 
y – droga drugiego obiektu, gdy kierunki ruchu są prze-
ciwne, 
t1=5 [s] – czas mijania, gdy zwroty są zgodne, 
t2=2 [s] – czas mijania, gdy zwroty są przeciwne 
 

 
 

2 pkt 
 

Rozwiązanie układu równań i obliczenie prędkości obiek-
tów v1=28 [cm/s] i v2=12 [cm/s] 
 

2 pkt 

 
 
 
 
Zadanie 11(3 pkt) 

Etapy rozwiązania 
Proponowana 
liczba punk-

tów 
Przekształcenie nierówności do postaci a2 – 2ab + b2 > 0 2 pkt 

Uzasadnienie, że nierówność jest prawdziwa 1 pkt 
 
Zadanie 12(5 pkt) 

Etapy rozwiązania 
Proponowana 
liczba punk-

tów 
Sporządzenie wykresu funkcji f: 

 narysowanie wykresu funkcji f dla x  0  
 narysowanie wykresu funkcji f dla x  0 

 
2 pkt 
1 pkt 

Podanie zbioru wartości funkcji f 1 pkt 
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Rozwiązanie nierówności f(x)  1 1 pkt 
 
 
Zadanie 13 
1pkt – ułożenie równania 
1pkt – wyznaczenie stosunku mas 1:3 
 
Zadanie 14 
1pkt – podniesienie obustronnie do kwadratu i skorzystanie ze wzorów skróconego mnożenia 
otrzymując 5210051 21222   
1pkt – doprowadzenie do postaci 50100 212   
1pkt – doprowadzenie do postaci -1<0 
 
Zadanie 15  
1pkt- obliczenie dlugości |AB|=13 

1pkt – obliczenie długości |HA|=
13
60  

1pkt – obliczenie długości |HE|=
13
25  

1pkt- obliczenie pola 
169
750  

 
 
Zadanie 16  

1pkt – zapisanie 
22

225251027   
 

1pkt – zapisanie 
2

)25(22525
22

  

1pkt – zapisanie 25)25(
2

  


