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KLASY PIERWSZE

INSTRUKCJA
1. Za każde z 5  zadań możesz otrzymać od 0 do 10 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od

poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a także czytelności i estetyki.
2. Możesz używać kalkulatora, niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego.
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Nie śpiesz się.
4. Na rozwiązanie zadań masz 120 minut.

Powodzenia
Zadanie 1.
Most zwodzony ma długość 50m. Jego dwie połówki mogą być unoszone do góry pod kątem 35o. Jeśli
poziom wody w rzece jest 5 m  poniżej mostu, znajdź wysokość h końcówek mostu od wody. Oblicz
odległość końcówek mostu od siebie.

Zadanie 2.
Wykaż, że dla każdego Rcba Î,,  prawdziwa jest nierówność:
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Zadanie 3.
Karolina często musiała podróżować służbowo. Pewnego dnia, a był to dzień jej urodzin, zmuszona była
odbyć jedną z takich podróży. Kiedy siedziała w samochodzie i zastanawiała się nad swoim wiekiem,
zauważyła, że liczba na tablicy rejestracyjnej samochodu jadącego przed nią odpowiadała rokowi, w
którym się urodziła. To zainspirowało ją do dalszych przemyśleń i wkrótce stwierdziła, że rok jej urodzin
jest kwadratem jej obecnego wieku. Podniecona tym faktem, zaczęła analizować tę liczbę i odkryła, że za
pomocą czterech cyfr występujących w roku jej urodzenia można (używając wszystkich tych czterech cyfr
lub tylko niektórych) utworzyć dziesięć różnych kwadratów. Ile lat ma Karolina i w którym roku
przeprowadziła powyższe rozważania? Jakie są te kwadraty?

Zadanie 4.
Turysta w czasie jednej godziny przejdzie określoną liczbę kilometrów. Planuje kilkugodzinną wycieczkę.
Gdyby turysta w czasie jednej godziny przeszedł o 1 km mniej, to na przejście całej drogi zużyłby o 6
godzin więcej. Gdyby zaś w ciągu godziny pokonał trasę o 2 km dłuższą, to całą drogę przeszedłby w
czasie o 6 godzin krótszym. Z jaką prędkością szedł turysta i ile godzin trwała wycieczka?

Zadanie 5.
Zenobia pojechała do Paryża, aby kupić prezenty dla swojej rodziny. Kiedy wróciła do domu, postanowiła
sprawdzić, ile wydała pieniędzy. Kupiła trzy prezenty i na każdy miała rachunek, więc znalezienie
odpowiedzi za pomocą kalkulatora wydawało się bardzo proste. Jednak za pierwszym razem, kiedy
dokonywała obliczeń, była trochę nieuważna, i zamiast klawisza dodawania, naciskała klawisz mnożenia.
Mnożenie dało wynik 9,96 euro. Zenobia zauważyła jednak swój błąd i jeszcze raz – teraz już poprawnie –
dokonała obliczeń. Ku jej zdumieniu, suma wyniosła również 9,96 euro. Powtórzyła swoje obliczenia
wielokrotnie (za każdym razem uzyskując taki sam wynik) i była bardzo podniecona faktem dokonania tak
niezwykłych zakupów. Ile kosztowały prezenty zakupione przez Zenobię?



KONKURS MATEMATYCZNY
GG AA MM MM AA

DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH
2004 / 2005

FINAŁ

KLASY DRUGIE

INSTRUKCJA
1. Za każde z 5  zadań możesz otrzymać od 0 do 10 punktów. Liczba przyznanych punktów zależy od

poprawności, pomysłowości i prostoty rozwiązania, a także czytelności i estetyki.
2. Możesz używać kalkulatora, niedozwolone jest korzystanie z telefonu komórkowego
3. Czytaj uważnie wszystkie zadania. Nie śpiesz się.
4. Na rozwiązanie zadań masz 120 minut.

Powodzenia
Zadanie 1.
Krzywa wieża w Pizie miała 60 m wysokości. Dzisiaj jest odchylona od pionu o pewien kąt g.
Wierzchołek wieży jest widoczny z odległości 50 m pod kątem 530. Oblicz kąt g oraz odchylenie d
wierzchołka wieży od pozycji pionowej.

Zadanie 2.
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej dodatniej n zachodzi nierówność:
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Zadanie 3.
Ania i jej kuzyn Marcin byli zapalonymi wioślarzami. Oboje mieszkali na brzegu rzeki. Płynąc z
prądem, Ania mogła dopłynąć do miejsca, gdzie mieszkał Marcin, w 10 minut. Jednak kiedy Marcin
płynął pod prąd do Ani, aby pokonać tę drogę, potrzebował aż 30 minut, mimo, że poruszał się z tą
samą prędkością co jego kuzynka. Ile czasu Ania i Marcin potrzebowaliby, aby pokonać tę odległość
na stojącej wodzie? Ile czasu upłynęłoby od startu do chwili spotkania, gdyby oboje wypłynęli
równocześnie na spotkanie, jedno płynąc z prądem, drugie pod prąd?

Zadanie 4.
Czterech robotników zarobiło w ciągu 5 dni 1440 zł, otrzymując jednakowe stawki za swoją pracę. Ile
zarobi trzech robotników w ciągu 8 dni?

Zadanie 5.
Profesor Dzielnik całe życie badał własności liczb naturalnych, więc nawet na emeryturze
interesowały go ciekawostki liczbowe. Pewnego dnia zauważył, że zsumowanie liczby lat jego syna i
jego czterech wnucząt daje jego własny wiek. Co więcej, liczby lat jego syna, a także wnucząt są
elementami ciągu Fibonacciego (1,1,2,3,5,8,13,21,34,...). Jakby tego nie było dość, jego własny wiek
odpowiadał najmniejszej liczbie naturalnej, której nie można przedstawić za pomocą sumy mniej niż
pięciu liczb z ciągu Fibonacciego. Ile lat ma każda z występujących w zagadce osób?
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