
KONKURS MATEMATYCZNY

GG AA MM MM AA
DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

                  2005/2006 

FINAŁ
1 marca 2006r. godz. 1000

K L A S Y  P I E R W S Z E

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.
Pan Adam powiedział, że gdy sumę lat jego trojga dzieci pomnożymy przez jego wiek, to otrzymamy 128. Wiek
pana Adama jest liczbą naturalną o sumie cyfr równej 5. Po ile lat mają: pan Adam i jego dzieci, zakładając, że
pan Adam nie został ojcem jako nastolatek ?

Zadanie 2.
Na boku AB kwadratu ABCD zbudowano na zewnątrz trójkąt równoboczny ABE. Oblicz długość promienia
okręgu opisanego na trójkącie CDE, wiedząc, że AB=1.

Zadanie 3.
Liczba naturalna sześciocyfrowa o dwóch pierwszych cyfrach 1, 0 ma tę własność, że jeżeli przestawimy jej
cyfrę jedności na początek, to otrzymamy liczbę cztery razy większą. Jaka to liczba?

Zadanie 4.
Oblicz sumę cyfr liczby 3
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Zadanie 5.
W szkole liczącej 1998 uczniów jest n dziewcząt( 1998<n ). Dziewczyna 1D  ma powodzenie u siedmiu

chłopców z tej szkoły, dziewczyna 2D  - u ośmiu, 3D  - u dziewięciu, … , dziewczyna nD  ma powodzenie u
wszystkich chłopców z tejże szkoły. Oblicz, ilu chłopców uczęszcza do tej szkoły.
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K L A S Y  D R U G I E

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.
Mały zakład włókienniczy produkuje dwa rodzaje swetrów(męskie i damskie) z dwóch rodzajów wełny(czarnej i
białej). Do produkcji jednego swetra damskiego potrzeba 20 dag wełny czarnej i 40 dag wełny białej, a do
produkcji swetra męskiego potrzeba 60 dag wełny czarnej i 20 dag wełny białej. Zasoby wełny czarnej wynoszą
120 kg, natomiast białej 140 kg. Zysk osiągany ze sprzedaży swetra męskiego wynosi 38 zł, a ze swetra
damskiego 44 zł. Ile i jakich swetrów powinien wyprodukować ten zakład, aby osiągnąć jak najwyższy zysk?

Zadanie 2.
Udowodnij, że w iloczynie !100!99...!3!2!1 ×××××  można wykreślić jeden z czynników, aby iloczyn pozostałych był
kwadratem liczby naturalnej.

Zadanie 3.
W turnieju szachowym wzięło udział 1997 zawodników. Każdy z nich rozegrał z każdym jedną partię i nie
zanotowano remisów. Zawodnik z numerem k (dla 1997...,,3,2,1=k )wygrał w turnieju kx  partii a przegrał

ky  partii. Wykaż, że
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Zadanie 4.
Zamek jest zbudowany na szczycie wzgórza wznoszącego się pod kątem 320. Wierzchołek wieży zamkowej
widać z podnóża wzgórza pod kątem 480, zaś oddaliwszy się o 70 metrów widzimy go pod kątem 410. Oblicz
wysokość zamku.

Zadanie 5.
Dwóch robotników pracujących z różną wydajnością podpisało umowę na pracę, którą mieli wykonać w ciągu
12 dni i otrzymać za nią 1 200 złotych łącznie. Po ośmiu dniach wspólnej pracy jeden z nich zachorował, drugi,
pracując sam, ukończył pracę po pięciu dniach. Oblicz:

a) W ciągu ilu dni każdy robotnik pracując sam, wykonałby tę pracę,
b) Jak podzielić sprawiedliwie kwotę 1 200 złotych, zakładając, że tempo pracy każdego robotnika nie

zmieniło się?
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