
....................................................................... ........... ................................imie i nazwisko klasa nr telefonuTest kwali�kayjny na VIII Warsztaty MatematyzneKlasa druga i trzeiaNa pytania odpowiada si ,e ÿtak" lub ÿnie" poprzez wpisanie odpowiednio ÿT" b ,ad¹ÿN" w pole obok pytania. W danym trzypytaniowym zestawie mo»liwa jest dowolnakombinaja odpowiedzi ÿtak" i ÿnie". W zestawah zaznazonyh gwiazdk ,a (gwiazdkawygl ,ada tak: * ) próz udzielenia odpowiedzi nale»y je uzasadni.Zasady punktaji:Za pojedynz ,a poprawn ,a odpowied¹: 1 punkt.Za pojedynz ,a niepoprawn ,a odpowied¹: {1 punkt.Za brak odpowiedzi: 0 punktów.Za wszystkie poprawne odpowiedzi w jednym trzypytaniowym zestawie dodatkowe 2punkty.Za poprawne uzasadnienie pojedynzej odpowiedzi: 1 punkt.Za niepoprawne uzasadnienie pojedynzej odpowiedzi bad¹ brak takowego: 0 punk-tów. Powodzenia!1. Funkja f : R �! Rje±li jest rosn ,aa i i ,agªa to jest ÿna" R.je±li jest rosn ,aa i ÿna" R, to jest i ,agªa.je±li jest i ,agªa i ÿna" R, to jest rosn ,aa.2. Ci ,ag an jest i ,agiem geometryznym o ilorazie q. Ci ,ag bn jest okre±lony nast ,epuj ,ao:bn = a3n+2 + a3n+1 + a3nWówzas bn:jest i ,agiem arytmetyznym.jest i ,agiem geometryznym o ilorazie q.jest i ,agiem geometryznym o ilorazie q3.3. W przestrzeni dane s ,a trzy parami nierównolegªe i nieprzeinaj ,ae si ,e proste. Mo»-liwyh prostyh maj ,ayh z ka»d ,a z nih o najmniej jeden punkt wspólny jest:zawsze 0.zawsze niesko«zenie wiele.zale»nie od wyboru prostyh.
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4. Lizba ÿdziewi ,e¢dziesi ,at dziewi ,e¢ tysi ,ey dziewi ,e¢" to:99009.93009.99009.5*. Ukªad równa«: 8>><>>:x2 + 1 = 2yy2 + 1 = 2zz2 + 1 = 2xnie ma rozwi ,aza« w lizbah rzezywistyh.ma dokªadnie jedno rozwi ,azanie w lizbah rzezywistyh.ma dokªadnie jedno rozwi ,azanie w lizbah aªkowityh

6. Lizba p jest pierwsza i wi ,eksza od 2007. Wówzas lizba p2�1 jest podzielna przez:2.12.24.7. W trójk ,aie ABC dªugo±¢ wysoko±i spuszzonej z wierzhoªka C jest dwa razymniejsza ni» dªugo±¢ boku AB. Miara k ,ata ∠ACB mo»e by¢ równa:10Æ.90Æ.100Æ.8. W zapisie dziesi ,etnym lizby 100! zerami s ,a yfry na pozyjah od prawej:5; 10; 15.15; 20; 25.2; 4; 8.9. O lizbah x; y wiemy, »e 3x = 18 oraz 18y = 243. Wówzas:xy = 3p2.xy = 5.xy < 2� 2



10. Jarek, J ,edrek i Romek bawili si ,e w piaskowniy. Ka»dy z nih albo zawsze kªamie,albo zawsze mówi prawd ,e. Jeden z nih ma ªopatk ,e. W pewnym momenie powiedzielinastepuj ,ae zdania:Jarek: Wªa±iiel ªopatki zawsze kªamie.J ,edrek: Jarek zawsze mówi prawd ,e.Romek: J ,edrek nie ma ªopatki.Kto mo»e mie¢ ªopatk ,e?JarekJ ,edrekRomek11*. Nieh n = ABCDEF b ,edzie tak ,a lizb ,a sze±ioyfrow ,a, »e A + D = B + E =C + F = 9. Wówzas n jest podzielna przez:9.13.37.

12. Suma k ,atów przy wierzhoªkah gwiazdy ACEGBDF wynosi:(rysunek gwiazdy siedmioramiennej w której siedmiok ,at ABCDEFG jest wypukªy)360Æ.630Æ.720Æ.13*. Sze±iok ,at wypukªy mo»e mie¢:3 k ,aty proste.4 k ,aty proste.3 k ,aty ostre.
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14. Dziewi ,e¢ punktów uªo»ono w kwadrat 3� 3. Lizba mo»liwyh trójk ,atów o wierz-hoªkah w tyh punktah jestrówna 78.mniejsza ni» 80.wi ,eksza ni» 76.15. Funkja f : R �! R speªnia dla ka»dego x 2 R równania f(10 + x) = f(10 � x)oraz f(20 + x) = �f(20� x). Wówzas f jest funkj ,a:okresow ,a i parzyst ,a.okresow ,a i nieparzyst ,a.parzyst ,a i nieparzyst ,a.16*. Dany jest kwadrat o boku aªkowitej dªugo±i a. Podzielono go na 36 kwadraików,z któryh 35 ma bok 1. Wówzas na pewno:a = 6.3 dzieli a.pozostaªy kwadraik ma bok dªugo±i aªkowitej.

17. Lizba równolegªoboków, któryh wierzhoªkami s ,a wierzhoªki 24-k ,ata foremnegojest: wi ,eksza ni» 100.mniejsza od 157.równa 66.18. Maiek napisaª na karte:TATA BOKSUJE INTROLIGATORANast ,epnie przesun ,al w ka»dym wyrazie ostatni ,a liter ,e na poz ,atek otrzymuj ,a:ATAT EBOKSUJ AINTROLIGATORI nast ,epnie znów przesun ,aª, i znów itd. Lizba przesuni ,e¢ a» do pierwszego uzyskaniapierwotnego tekstu:jest wi ,eksza od 200. 4



jest równa 2007.jest równa 364.19. Wielomian W (x) ma wspóªzynniki aªkowite oraz W (7) = 6. Wówzas:suma wspóªzynników W dzieli si ,e przez 6.mo»liwe, »e W dzieli si ,e przez x� 2.stopie« tego wielomianu to o najmniej 2.20*. Nadbor postanowiª w wierzhoªki n-k ,ata foremnego wpisa¢ niezerowe lizby aª-kowite tak, by dla ka»dego wierzhoªka lizba wpisana we« byªa sum ,a lizb wpisanyh ws ,asiednie wierzhoªki. Mo»e to zrobi¢ dla:n = 4.n = 5.n = 6.

21. Wyra»enie 2a2 + b4 + 1� 4abjest zawsze dodatnie.mo»e by¢ równe 1.jest zawsze wi ,eksze od �1.22. Niezerowe lizby rzezywiste a; b;  sumuj ,a si ,e do 0. Wówzas:ab + b + a jest niedodatnie.mo»liwe, »e 1a + 1b + 1 = 0.ab jest dodatnie.23. Onufry i Joasia graj ,a w zapaªki. Na poz ,atku na stole jest n zapaªek. W ka»dymruhu ka»de z nih musi zabra¢ ze stoªu lizb ,e zapaªek b ,ed ,a ,a pot ,eg ,a 2. Joasia zazyna,przegrywa ten, kto ju» nie mo»e podnie±¢ zapaªki. Joasia ma strategi ,e wygrywaj ,a ,a dla:n = 101.n = 125.n = 234.24*. Która z poni»szyh lizb jest kwadratem lizby aªkowitej:658943658764328563874659843759823687563874265872365873648563874568743653573! 5
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25. Dla lizb rzezywistyh x; y; z zbiory fx; y; zg i f2x + y; 2y + z; 2z + xg s ,a równe.Wówzas:x + y + z = 0.mo»liwe, »e xyz = 0.x2 + y2 + z2 jest zawsze dodatnie.26. Klokiem nazywamy prostok ,at 3� 1 z dozepionym kwadraikiem 1� 1 po±rodkudªu»szego boku. Takim klokiem da si ,e pokry¢ kwadrat:4� 4.5� 5.10� 10.27. Lizba dzielników lizby 25 � 34 � 43 � 52 � 71jest wi ,eksza ni» 700.jest mniejsza ni» 500.jest parzysta.28. Lizby a; b speªniaj ,a warunek: a+ b19a+ 94b = 125Wówzas abmo»e przyjmowa¢ wi ,eej ni» jedn ,a warto±¢.jest równe 11; 5.jest równe 12; 5.29. Prostok ,at EFGD powstaª z prostok ,ata ABCD przez obrót wokóª wierzhoªkaD, przy zym obrazem punktu A jest punkt E, punktu B punkt F , a punktu C punktG. Punkt H jest punktem przei ,eia odinków BC i EF . Wiadomo, »e AD = 8; AB =12; BH = 7. Wówzas pole pi ,eiok ,ata ABHEDjest równe 54.jest wi ,eksze ni» zworok ,ata HCDE.nie jest kwadratem lizby aªkowitej.6



30*. Lizba 699 + 899jest podzielna przez 4.jest podzielna przez 7.jest podzielna przez 49.
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