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FINAŁ
10 marca 2008r. 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.
Z satelity, w pewnym momencie lotu po orbicie, widać Ziemię pod kątem o mierze 140°. Oblicz, na
jakiej wysokości nad Ziemią był wtedy satelita(przyjmij, że Ziemia jest kulą i jej promień ma długość
6370 km).

Zadanie 2.
Józef jest starszy od Zofii. Jeśli przestawimy obie cyfry liczby całkowitej wyrażającej wiek Józefa, to
otrzymamy wiek Zofii. Ponadto różnica kwadratów liczb wyrażających wiek każdego z nich jest
kwadratem liczby całkowitej. Ile lat ma Józef, a ile Zofia?

Zadanie 3.
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Zadanie 4.
Uczniów biorących udział w konkursie matematycznym należało umieścić w salach tak, by w każdej
sali była ta sama liczba osób, przy czym nie więcej niż 32 osoby. Kiedy najpierw w każdej sali
umieszczono po 22 osoby, dla jednego zawodnika zabrakło miejsca. Gdy zaś z jednej sali
zrezygnowano, miejsc w pozostałych wystarczyło dla wszystkich. Ilu zawodników wzięło udział w
konkursie oraz ile sal przygotowano dla nich?

Zadanie 5.
Beczki zawierają mieszaninę spirytusu metylowego z wodą. W jednej beczce stosunek objętościowy
spirytusu i wody jest równy 2:3, a w drugiej 3:7. Ile wiader mieszaniny należy wziąć z każdej beczki,
aby otrzymać 12 wiader mieszaniny, w której stosunek objętościowy spirytusu metylowego do wody
byłby równy 3:5?
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Zadanie 1.
Koszt wytworzenia pewnego wyrobu w fabryce jest równy 10 złotych. Dyrekcja fabryki oszacowała,
że jeśli będzie sprzedawać wyroby po x złotych za sztukę, to odbiorcy zamówią x-20  sztuk
wyrobów dziennie. Ustal taką cenę wyrobu, aby dzienny utarg fabryki był największy.

Zadanie 2.
Na drodze 36m przednie koło pojazdu zrobiło o 6 obrotów więcej niż tylne. Gdyby obwód każdego
koła był większy o 1m, to na tej samej drodze przednie koło wykonałoby o 3 obroty więcej niż tylne.
Znaleźć obwody tych kół.

Zadanie 3.
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Zadanie 4.
Rolnik hoduje 400 krów mlecznych. Ze sprzedaży mleka osiąga dzienny dochód wynoszący 1200 zł.
Oszacowano, że gdy zwiększy się liczbę hodowanych krów, to dochód, jaki przynosi dziennie jedna
krowa, spadnie o 1‰ wraz z każdą dodatkowo zakupioną krową. Oblicz, ile krów należy hodować w
tym gospodarstwie, aby osiągać możliwie największy dochód. Ile wynosi ten dochód?

Zadanie 5.
Na biwaku przygotowano wodę do mycia, mieszając wodę źródlaną z wodą podgrzaną. Ile litrów
wrzątku należy dodać do 4 litrów wody źródlanej o temperaturze 5°C, aby temperatura mieszaniny
miała co najmniej 30°C, a nie więcej niż 40°C?
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