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CE : zadania o numerach od 1 do 5;

czas - 60 minut

CM : zadania o numerach od 3 do 8;

czas - 90 minut

C1 : zadania o numerach od 5 do 11;

czas - 120 minut

C2 : zadania o numerach od 7 do 14;

czas - 180 minut

L1 i GP: zadania o numerach od 7 do 16; czas - 180 min.
L2 i HC: zadania o numerach od 7 do 18; czas - 180 min.
WAśNE ! KARTĘ ODPOWIEDZI wypełniać czytelnie,
bez skreśleń i poprawek.

ZADANIA
POCZĄTEK KATEGORII CE

1 – Labirynt. Kasia wchodzi do
labiryntu przez salę połoŜoną na górze i
po lewej stronie. Musi ona wyjść z
niego na górze i po prawej stronie po
odwiedzeniu wszystkich sal. MoŜe
podąŜać niektórymi, spośród 22,
korytarzami, ale nie moŜe przechodzić dwa razy przez tę
samą salę. Narysuj jej trasę.
2 – W klasie. Klasa Marcina liczy 25 uczniów. W sali
lekcyjnej jest 16 dwumiejscowych ławek. Nauczyciel
matematyki rozmieścił uczniów w taki sposób, Ŝeby
moŜliwie największa ich liczba siedziała w ławkach
samodzielnie. Ilu uczniów w tej klasie siedziało
samodzielnie?
POCZĄTEK KATEGORII CM

POCZĄTEK KATEGORII C1

5 – Zatarte liczby. Papierową taśmę podzielono na 14
8

5

kwadratów i w te kwadraty wpisano liczby tak, Ŝe sumy
liczb w kaŜdych kolejnych trzech kwadratach są równe 19.
Na rysunku pokazano tę taśmę, ale część liczb zatarła się
i widoczne są tylko dwie z nich. W karcie odpowiedzi
podać wartość iloczynu pierwszej i ostatniej liczby
wpisanych w kwadraty tej taśmy.
KONIEC KATEGORII CE

6 – Cztery karty. Wiadomo, Ŝe kaŜda z tych kart ma
z jednej strony literę, a z drugiej cyfrę.
Marek zapewnia swoją siostrę Anię, Ŝe
jeŜeli na jednej stronie karty jest
jedynka, to na drugiej stronie jest obowiązkowo litera A.
Ania ma wątpliwość i postanawia sprawdzić. Które karty
musi ona koniecznie odwrócić, aby mieć pewność, Ŝe
zapewnienie jej brata jest prawdziwe?
POCZĄTEK KATEGORII C2, L1, L2, GP, HC

7 – Skoki po sześcianach. Pchełka Mimi
startuje z punktu D i chce dotrzeć do
punktu A. Skacze ona ze środka jednej
ściany na środek ściany przyległej, z którą
ma wspólną krawędź i nigdy nie wskakuje
na ścianę, na której juŜ była. Ponadto, Mimi nie wskakuje
nigdy na ściany niewidoczne na rysunku. Na ile sposobów
Mimi moŜe skakać tak od D do A ?
8 – Trzech przyjaciół. Trzej przyjaciele mieszkają
w róŜnych domach przy ulicy, na której jest 100 domów,
o numerach od 1 do 100. Numery ich domów są kolejnymi
liczbami naturalnymi. Uprawiają róŜne dyscypliny sportu:
tenis, piłkę noŜną i kolarstwo. Tenisista mieszka w domu,
którego numer jest liczbą palindromiczną. Domy
pozostałych mają numery nieparzyste. Suma cyfr domu
piłkarza jest równa liczbie zawodników jego druŜyny.
Podaj numer domu kolarza. Uwaga: druŜyna piłki noŜnej
liczy 11 zawodników a liczbami palindromicznymi są
liczby czytane tak samo z lewej do prawej jak i odwrotnie,
np. 22, 171.
KONIEC KATEGORII CM

3 – OdwaŜniki. Mamy 5 odwaŜników o masach
wyraŜonych w gramach: 1, 2, 3, 6 i 10. Ile róŜnych
cięŜarów moŜemy zwaŜyć na wadze dwuszalkowej,
kładąc tylko na jednej szalce jeden lub więcej z tych
pięciu odwaŜników?

4 – Kalendarz Matyldy. W miesiącu marcu kaŜdego ranka
Matylda zapisuje numer dnia, a następnie opisuje cyfry,
które tworzą ten numer w następujący sposób: pierwszy
marca, zapisuje ona 1 → 11 (jedna «1»); 2 marca, zapisuje
2 → 12 (jedna «2»); 10 marca, zapisuje 10→ 1110 (jedna
«1», jedno «0»); 11 marca, zapisuje 11 → 21 (dwie «1»); …
Jaki będzie dzień, w którym opis numeru będzie
identyczny z samym numerem?

Uwaga do zadań od 9 do 18. Aby zadanie bylo kompletnie
rozwiązane naleŜy podać liczbę jego rozwiązań i to rozwiązanie,
jeśli jest jedyne, albo dwa rozwiązania, jeŜeli jest ich więcej. W
karcie odpowiedzi przewidziano dla wszystkich zadań mogących
mieć wiele rozwiązań miejsce na wpisanie 2 rozwiązań (ale moŜe
sie zdarzyć, Ŝe jest tylko jedno rozwiązanie!).

9 – Iloczyny na krzyŜ. W tym
diagramie chcemy uzupełnić puste
kółka w taki sposób, aby spełnione były
następujące warunki:
• wszystkie dziesięć liczb całkowitych dodatnich są róŜne i największa spośród nich jest
20;
• dla kaŜdego małego kwadratu „iloczyny na
krzyŜ” dają ten sam wynik (zobacz przykład
obok, gdzie 7×6=14×3 ).
Uzupełnić diagram.

10 - Trzy liczby. Monika napisała 3 dodatnie liczby
trzycyfrowe, w zapisie których uŜyła tylko jeden raz kaŜdej
z cyfr od 1 do 9. Dodaje ona te trzy liczby i otrzymuje
wynik 1575. Tomek napisał te same trzy liczby, następnie
bierze swoją gumkę i w kaŜdej liczbie zmienia cyfrę
dziesiątek z cyfrą jedności. Potem dodaje trzy nowe liczby
trzycyfrowe. Jaki wynik otrzymał?
11 – Turniej szachowy. Podczas turnieju szachowego
kaŜdy z uczestników rozegrał jedną partię z kaŜdym
z obecnych graczy i nie było Ŝadnego remisu. Trzech
graczy wygrało dokładnie 4 partie, trzech innych graczy
przegrało dokładnie 7 partii, a wszyscy pozostali gracze
przegrali dokładnie jedną partię. Ilu graczy uczestniczyło
w tym turnieju?
KONIEC KATEGORII C1

12 – Kolorowanie koła. Zosia
pokolorowała
fragmenty
koła
Z
Z
oznaczone na rysunku literą Z.
Zaznaczone na okręgu punkty są
rozmieszczone regularnie. Jakie jest
pole całego pokolorowanego obszaru,
Z
jeŜeli wiadomo, Ŝe pole całkowite
koła wynosi 314 cm2. W razie potrzeby moŜna przyjąć
π = 3,14.
13 – Kratkowanie płaszczyzny. Bartek narysował pewną
liczbę linii prostych, które parami są zawsze bądź
równoległe bądź prostopadłe. Proste te dzielą płaszczyznę
na pewną liczbę prostokątów i nieograniczonych obszarów.
Liczba prostokątów jest dokładnie dwukrotnością liczby
obszarów nieograniczonych. Ile prostych narysował
Bartek?

14 – Działka prawie kwadratowa. Długość i szerokość
działki prostokątnej są liczbami całkowitymi metrów,
a róŜnica między nimi wynosi 1 metr. Powierzchnia tej
działki, wyraŜona w metrach kwadratowych, jest liczbą
czterocyfrową, w której dwie pierwsze cyfry (cyfry tysięcy i
setek) są równe; równe są takŜe dwie ostatnie cyfry tej
liczby (cyfry dziesiątek i jedności). Podać powierzchnię tej
działki w metrach kwadratowych.
KONIEC KATEGORII C2

15 – Diament. Wartość kaŜdego diamentu jest
proporcjonalna do kwadratu jego masy. Podczas
szlifowania wspaniałego diamentu o wartości 11200 euro
rozpadł się on na dwa mniejsze diamenty. Dwa mniejsze
diamenty (kawałki) są warte razem o 4200 euro mniej niŜ
duŜy diament początkowy. Jaki jest stosunek masy
małego kawałka do masy większego kawałka? Podać
odpowiedź w postaci ułamka nieskracalnego.

16 – Prezent. Z okazji Dnia Matki, mama Małgosi
i Mateusza otrzymuje opakowany prezent w pudełku
w kształcie prostopadłościanu, którego wszystkie wymiary
są liczbami całkowitymi centymetrów. Długość sznurka,
uŜytego do zapakowania paczki,
nie licząc węzłów (patrz rysunek),
wyraŜona w centymetrach, jest
równa połowie miary powierzchni
papieru pakunkowego (widzialnej na paczce), wyraŜonej
w centymetrach kwadratowych. Jakie są trzy wymiary
paczki uszeregowane w kolejności rosnącej?
KONIEC KATEGORII L1 i GP

17 – Trójkąt w sześcianie. Wpisujemy trójkąt ABC
sześcian o krawędzi 8 cm w taki sposób, Ŝe:
punkt A pokrywa się z wierzchołkiem sześcianu;
punkty B i C są połoŜone na powierzchni sześcianu;
środek cięŜkości trójkąta pokrywa się ze środkiem
cięŜkości sześcianu.
Jakie jest, maksymalne, pole trójkąta ABC ? W razie
potrzeby moŜna przyjąć: √2 = 1,414,
√3 = 1,732,
√5 = 2,236. Wynik zaokrąglić ewentualnie do najbliŜszego
milimetra kwadratowego.
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18 – W kierunku szerokości. Pokrywamy całkowicie
prostokąt o długości 2009 cm i szerokości 2 cm uŜywając
2009 kostek domina o wymiarach 1 cm × 2 cm. śadne
domino nie moŜe wychodzić z prostokąta ani zachodzić na
inne domino. Biorąc pod uwagę wszystkie moŜliwe
pokrycia prostokąta, jaki jest procent kostek domina
zorientowanych w kierunku szerokości duŜego
prostokąta? Podać odpowiedź w % zaokrąglając do
najbliŜszej jednej dziesiątej. W razie potrzeby przyjąć:
√2 = 1,414, √3 = 1,732, √5 = 2,236.
KONIEC KATEGORII L2 i HC

POWODZENIA !

