
7 KONKURS MATEMATYCZNY GAMMA
DLA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH

2006/2007

ETAP I – zadania konkursowe

Zadanie 1. W czasie urodzin babci Janeczki Ala i Karolcia zaczęły się zastanawiać, ile one same i ich rodzice mają
lat. Szybko zauważyły jedyny w swoim rodzaju związek. Wiek Ali można było otrzymać z wieku jej starszej siostry
Karoliny przez odwrócenie cyfr. Podobny związek zachodził pomiędzy wiekiem ich ojca Błażeja i babci Janeczki.
Jeszcze bardziej zaskakujący był fakt, że iloczyn liczby lat babci Janeczki i Ali był równy iloczynowi lat Karoliny i
Błażeja. Co więcej, liczba lat Ali jest równa połowie liczby lat jej ojca, a liczba lat Karoliny połowie liczby lat jej babci.
Ile lat ma każda z wymienionych osób?

Zadanie 2. Dwie świece mają różne długości i różne grubości. Krótsza może się palić jedenaście godzin, a dłuższa
siedem. Obie świece zapalono w tej samej chwili. Po trzech godzinach okazało się, że ich niewypalone części są
równej długości. Jaki był stosunek ich pierwotnych długości?

Zadanie 3. W czasie I wojny światowej toczyła się bitwa w pobliżu pewnego zamku. Jeden z pocisków rozbił stojącą
u wejścia do zamku statuę rycerza z piką w ręku. Stało się to ostatniego dnia miesiąca. Iloczyn daty dnia, numeru
miesiąca wyrażonej w stopach długości piki, połowy wyrażonego w latach wieku dowódcy baterii strzelającej do
zamku oraz połowy wyrażonego w latach czasu, jaki stała statua, równa się 451066. W którym roku postawiono
statuę?

Zadanie 4. Nad środkiem kwadratowego stołu o boku długości 2m jest zawieszona na wysokości 0,5m świecąca
żarówka. Natężenie oświetlenia środku stołu zmienia się po zawieszeniu tej samej żarówki na tej samej wysokości,
lecz nad narożem stołu. Oblicz stosunek natężenia oświetlenia środka stołu w obu przypadkach (natężenie
oświetlania jest wprost proporcjonalne do wartości cosinusa kąta padania światła i odwrotnie proporcjonalne do
kwadratu odległości od źródła światła).

Zadanie 5. Z dwóch przystani K i L wypłynęły na jezioro kajaki. Z przystani L wypłynęło ich mniej niż 2 razy tyle, ile
ich wypłynęło z przystani K. Gdyby z przystani K wypłynęło o 2 kajaki więcej, a z przystani L – o dwa mniej, to z L
wypłynęłoby ich więcej niż z K. Ile kajaków wypłynęło z każdej przystani, jeżeli wiadomo, że wypłynęło ich mniej niż
18?

Zadanie 6. Rodzina planuje powiększyć dom poprzez dobudówkę. Architekt radzi, aby długość dobudówki była o
2m większa niż jej szerokości. Przepisy budowlane stanowią, że powierzchnia dobudówki nie może przekraczać 40%
powierzchni domu. Przekrój poziomy domu ma kształt prostokąta o wymiarach 12mx10m. Znajdź wymiary
powierzchni największej dobudówki spełniającej wymogi przepisów budowlanych.

Zadanie 7.    Do naczynia w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy a =20cm i
krawędzi bocznej b =30 cm nalano ciecz do wysokości h =25cm. Po przechyleniu naczynia ściana boczna tworzy z
poziomem kąt a . Jakiej miary co najwyżej powinien być kąt a , aby ciecz nie wylała się?

Zadanie 8. Liczby naturalne a,b,c,d spełniają równość a2+b2=c2+d2. Udowodnij, że liczba a+b+c+d jest złożona.

Zadanie 9. Pewien stadion lekkoatletyczny ma miejsca dla publiczności ułożone w rzędach. W pierwszym rzędzie
jest 30 miejsc, w drugim 32 miejsca, w trzecim 34 itd.- aż do dziesiątego rzędu. Dalej następuje jeszcze 10 rzędów po
50 miejsc w każdym. Ile jest wszystkich miejsc dla publiczności?

Zadanie 10. Przez równinę Nullarbor w Zachodniej Australii, przez którą przebiega jeden z najdłuższych na świecie
prostych odcinków linii kolejowej, jest przewożony koleją żółw z gatunku olbrzymich. Na grzbiecie żółwia siedzi
kosmata gąsienica, a na grzbiecie gąsienicy pchła. W czasie, w którym pociąg pokonuje 10 km, żółw pełznie 10 m do
tyłu, gąsienica przesuwa się 10 cm do przodu, a pchła odskakuje 10 mm do tyłu. Jak daleko do przodu przemieszcza
się w tym czasie pchła?

Rozwiązania dowolnej liczby zadań (każde na oddzielnej, podpisanej kartce) wraz ze zgłoszeniem należy przysłać do
20 listopada 2006r. na adres: III Liceum Ogólnokształcące, ul. Łukasiewicza 11, 09-400 Płock z dopiskiem na
kopercie: Konkurs Matematyczny GAMMA
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