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11 marca 2009r.

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.

Z rudy żelaza o masie 1000 kg i zawartości p% żelaza usunięto 400kg domieszek zawartości
15% żelaza, przez co zawartość żelaza w pozostałej rudzie podniosła się o 15%. Wyznacz
liczbę p oraz oblicz masę żelaza w pozostałej rudzie.

Zadanie 2.

Dane są dwa stopy tych samych metali. W pierwszym stopie stosunek wagowy metali jest
równy 1:2, a w drugim 2:3. Określ, ile kilogramów każdego z tych stopów należy użyć, aby
otrzymać 10 kg stopu zawierającego te metale w stosunku wagowym p. Dla jakich wartości p
istnieje rozwiązanie?

Zadanie  3.

Po okręgu o długości 80 cm poruszają się punkty A i B. Jeżeli kierunki ruchu punktów są
zgodne, to A wyprzedza B co 5 sekund; jeżeli natomiast są przeciwne, to punkty te mijają się co
2 sekundy. Oblicz prędkości tych punktów.

Zadanie  4.

Basen opróżnia się przez otwór w dnie w ciągu czterech godzin. Jeden z dwóch kranów
napełnia basen w ciągu 1 godziny, a drugi w ciągu 2 godzin. Otwieramy obydwa krany i otwór w
dnie. Oblicz, w jakim czasie napełnimy basen.

Zadanie  5.

Wykaż, że jeśli liczba a nie dzieli się przez 5, to liczba 43 48 -+ aa  jest podzielna przez 100.
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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.
Dwa miasta A i B są oddalone od siebie o 500 km. Tona węgla w mieście A kosztuje a  złotych,
w mieście B jest o 15% wyższa. Za transport jednej tony węgla na trasie 1 km trzeba zapłacić
m  złotych. W jakich miejscowościach położonych na linii prostej między miastami A i B cena
węgla przywiezionego z miasta B będzie mniejsza niż cena węgla przywiezionego z miasta A, a

większa niż cena a
6
7  za tonę?

Zadanie 2.
Zakładamy, że ilość gazu ( w metrach sześciennych) przepływającego przez przewód jest
proporcjonalna do powierzchni przekroju przewodu. O ile milimetrów należy powiększyć
średnicę o długości 40 mm przewodu gazowego, aby ilość przepływającego gazu wzrosła
czterokrotnie?

Zadanie 3.
Wykaż, że jeżeli a  jest kątem ostrym, to

Zadanie 4.

Na brzegu jeziora w kształcie koła znajdują się cztery   przystanie:
K,L,P,Q. Z przystani K wypływa kajak kierując się do przystani Q,
a z przystani L w tym samym momencie wypływa łódka kierując
się do przystani P. Wiadomo, że gdyby zachowując swe
prędkości, kajak popłynął w kierunku przystani P, a łódka w
kierunku przystani Q, to doszłoby do zderzenia. Udowodnij, że
kajak i łódka dobiją do celu w tym samym czasie.

Zadanie 5.
Czy kwadratowy arkusz brystolu o boku 90 centymetrów wystarczy, aby skleić model
czworościanu foremnego o objętości 10 litrów? Odpowiedź uzasadnij.
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