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   Kod pracy ucznia                                                 Suma punktów 

   
    

 
 
 
 
Instrukcja dla ucznia: 

1. W miejscu wyznaczonym wpisz swój kod. 

2. Arkusz liczy 8 stron i zawiera 5 zadań. 

3. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeśli zauważysz braki, zgłoś je 

Komisji Konkursowej. 

4. Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem. 

5. Rozwiązania zapisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem. 

6. Nie używaj korektora.  

7. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.  

8. Rozwiązując zadania, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane 

i oceniane. 

9. Nie używaj kalkulatora. 

10. Przy rozwiązywaniu zadań możesz korzystać z przyborów kreślarskich. 

Powodzenia! 

Czas pracy: 90 minut 

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 30 punktów 



Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego 

 

Etap III                                                                                                                                                Strona  

 
  2 z 8 

Zadanie 1. (0 – 5p.) 

Wykaż, że jeżeli   jest liczbą całkowitą nieparzystą, to liczba       jest podzielna przez 16. 

Rozwiązanie: 
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Zadanie 2. (0 – 6p.) 

Narysuj siatkę i oblicz pole powierzchni całkowitej czworościanu, którego ścianami są dwa trójkąty 

równoboczne i dwa trójkąty prostokątne, a suma długości krawędzi tego czworościanu  

wynosi 25+5   cm.  

Rozwiązanie: 
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Zadanie 3. (0 – 6p.) 

Podstawy trapezu równoramiennego wynoszą          , a przekątna tego trapezu dzieli kąt przy 

większej podstawie na połowy. Oblicz objętość bryły obrotowej, która powstała przez obrót tego trapezu 

wokół jego osi symetrii.  

Rozwiązanie: 
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Zadanie 4. (0 – 6p.) 

Na cembrowinie (obmurowaniu) studni w punkcie A siedzi ślimak, a w punkcie B leży liść sałaty (patrz 

rysunek poniżej). Podstawa cembrowiny jest pierścieniem kołowym o promieniach 60 cm i 120 cm. Przez 

punkty A i B przechodzi jego średnica. Oblicz z dokładnością do 1 cm najkrótszą drogę, jaką musi 

pokonać ślimak, by dostać się do liścia sałaty. 

         Rozwiązanie: 
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Zadanie 5 (0 - 7p) 

Funkcja  przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej   resztę z dzielenia liczby   przez 5. 

a) Określ zbiór wartości funkcji  . 

b) Narysuj wykres tej funkcji dla     . 

c) Wykaż, że jeżeli    , to     
                          

 
           

Rozwiązanie: 
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Brudnopis 

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
 


