KONKURS MATEMATYCZNY JANEK
WYBRANE ZADANIA Z LAT 20132019

Zadanie 1 (Etap szkolny 2013/2014)
O godz. 8:30 wyruszyª samochód z Warszawy do Poznania i jechaª z pr¦dko±ci¡ 60 km/h.
Po 180 km kierowca odpoczywaª przez póª godziny. Do Poznania pozostaªo jeszcze 124
km. Z jak¡ pr¦dko±ci¡ trzeba jecha¢ dalej, aby do Poznania zd¡»y¢ na 14:00?

Zadanie 2 (Etap szkolny 2013/2014)
W trapezie

ABCD, o podstawach AB i CD, boki BC i CD maj¡ równe dªugo±ci, k¡t
DAB ma miar¦ 47◦ . Przek¡tna BD jest prostopadªa do ramienia. Wykonaj rysunek i oblicz
miary pozostaªych k¡tów wewn¦trznych trapezu ABCD .

Zadanie 3 (Etap naªowy 2013/2014)
Rysunek obok przedstawia kwadrat

KLP .

Punkt przeci¦cia przek¡tnej

oznaczono liter¡

Q.

Jaka jest miara

KLM N i trójk¡t równoboczny
KM kwadratu i boku LP trójk¡ta
k¡ta LQM ?

Zadanie 4 (Etap naªowy 2013/2014)
Trójk¡t prostok¡tny ma boki dªugo±ci 13 cm, 5 cm, 12 cm. Oblicz dªugo±¢ najkrótszej
wysoko±ci tego trójk¡ta.

Zadanie 5 (Etap szkolny 2014/2015)
Na rysunku obok przedstawiono trójk¡t
Ponadto
A) 66◦

|M N | = |N L|,
B) 71◦

za±

KLM
|]N LM | = 38◦ . Ile
C) 76◦

taki, »e

|KM | = |M L|.
KM N ?

stopni ma k¡t
D) 38◦

E) 62◦

Zadanie 6 (Etap szkolny 2014/2015)
Trójk¡t

tak, »e k¡ty

i

ABC ma obwód 37 cm. Na boku BC wyznaczono punkt D
ACD maj¡ równe miary. Oblicz dªugo±¢ boku AC , je±li wiadomo,
ABD wynosi 24 cm. Wykonaj rysunek.

»e obwód trójk¡ta

CAD
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Zadanie 7 (Etap naªowy 2014/2015)
Ile wynosi warto±¢ wyra»enia
A) 654

654 · 654 · 15
?
3 · 218 · 2 · 327 · 5

B) 25

C) 15

D) 3

E) inna odpowied¹

Zadanie 8 (Etap naªowy 2014/2015)
Obwód trójk¡ta
na bok

AB

ABC

wynosi 54 cm,

|AB| = 21 cm, |BC| = 20 cm,

wysoko±¢ opuszczona

ma dªugo±¢ 12 cm. Oblicz dªugo±ci pozostaªych wysoko±ci.

Zadanie 9 (Etap szkolny 2015/2016)
W kocim konkursie pi¦kno±ci wzi¦ªo udziaª 35 kotów. Ka»dy z nich ma rude plamki lub
czarne uszko. Wiadomo, »e 15 kotów ma rude plamki i 27 kotów ma czarne uszko. W±ród
bior¡cych udziaª w konkursie

.........

kotów ma rude plamki i czarne uszko.

Zadanie 10 (Etap szkolny 2015/2016)
W trapezie

ABCD

wysoko±ci poprowadzone z wierzchoªków k¡tów rozwartych podzieliªy

go na kwadrat i dwa trójk¡ty. Oba k¡ty rozwarte trapezu maj¡ po

135◦ ,

a wysoko±¢

trapezu ma dªugo±¢ 4 cm. Oblicz pole trapezu.

Zadanie 11 (Etap naªowy 2015/2016)
Mama sma»yªa nale±niki (po jednym) i numerowaªa je kolejno liczbami od 1 do 6. Jej
dzieci kilka razy wbiegaªy do kuchni i za ka»dym razem zjadaªy najgor¦tszy nale±nik.
W której z poni»szych kolejno±ci nale±niki nie mogªy zosta¢ zjedzone?
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6

B) 1, 2, 5, 4, 3, 6

C) 3, 2, 5, 4, 6, 1

D) 4, 5, 6, 2, 3, 1

E) 6, 5, 4, 3, 2, 1

Zadanie 12 (Etap naªowy 2015/2016)
Pan Bogdan wyjechaª z domu do pracy o godzinie 7.25. Jego »ona, pracuj¡ca w tym
samym zakªadzie pracy co pan Bogdan, wyjechaªa z domu do pracy pó¹niej. Oboje dotarli
do zakªadu o godzinie 7.50. Pan Bogdan jechaª ze ±redni¡ pr¦dko±ci¡ 36 km/h, a jego »ona
z pr¦dko±ci¡ 45 km/h. O której godzinie »ona pana Bogdana wyjechaªa z domu do pracy?

Zadanie 13 (Etap szkolny 2016/2017)
Wierzchoªek trójk¡ta równobocznego o boku 2 jest ±rodkiem wycinka
koªa stycznego do przeciwlegªego boku (patrz rysunek). Oblicz pole zacieniowanej cz¦±ci.
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Zadanie 14 (Etap szkolny 2016/2017)
Pan Kowalski codziennie rano wyje»d»a z domu do pracy. Gdy jedzie z pr¦dko±ci¡ 60
km/h, to dociera do pracy o 3 minuty za pó¹no, a je»eli jedzie z pr¦dko±ci¡ 80 km/h, to
jest w pracy o 15 minut za wcze±nie. Jak daleko od miejsca pracy mieszka pan Kowalski?

Zadanie 15 (Etap naªowy 2016/2017)
Dla jakich liczb caªkowitych

warto±¢ wyra»enia

n

n3 − n2 + 2
n−1

jest liczb¡ caªkowit¡?

Zadanie 16 (Etap naªowy 2016/2017)
Piechur poszedª na dwugodzinny spacer. Z pocz¡tku szedª po terenie pªaskim, potem
pod gór¦. Wróciª t¡ sam¡ drog¡. Jego pr¦dko±ci to: 4 km/h po terenie pªaskim, 3 km/h
wchodz¡c pod gór¦ i 6 km/h schodz¡c w dóª. Jaki dystans przeszedª piechur?
A) 6 km

B) 7,5 km

C) 8 km

D) 10 km

E) nie mo»na obliczy¢

Zadanie 17 (Etap szkolny 2017/2018)
W trójk¡cie

BC
.

ABC

ABC wynosi 90◦ , a miara k¡ta BCA wynosi 30◦ . Na boku
D, tak »e |AD| = |DC| = 6 cm. Oblicz obwód trójk¡ta ABC .

miara k¡ta

zaznaczono punkt

Zadanie 18 (Etap szkolny 2017/2018)
Ola urodziªa si¦ w dniu dwudziestych urodzin swojej matki. Ile razy w przyszªo±ci wiek
Oli b¦dzie dzielnikiem wieku jej matki?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 8

Zadanie 19 (Etap naªowy
2017/2018)
(
Rozwi¡» ukªad równa«:

2
+ y3 = 5
x
1
5
− 2y
=
3x

−2 16

Zadanie 20 (Etap naªowy 2017/2018)
Punkt

P

jest dowolnym punktem wewntrznym trójk¡ta równobocznego o boku

licz sum¦ odlegªo±ci punktu

P

a.

Ob-

od boków trójk¡ta. Wykonaj rysunek i zapisz wszystkie

obliczenia.

Zadanie 21 (Etap szkolny 2018/2019)
Je»eli

9n + 9n + 9n = 32019 ,

A) 1008

B) 1009

to

n

jest równe:
C) 2018

D) 670

Liceum Ogólnoksztaªc¡ce
im. Jana III Sobieskiego
20-707 Lublin, ul. Pa±nikowskiego 6

www.sobieski.lublin.pl

E) inna odpowied¹

Konkurs matematyczny

4

Zadanie 22 (Etap szkolny 2018/2019)
W równolegªoboku
Punkt

E

jest

ABCD dªugo±ci boków AB i AD s¡ równe odpowiednio 16 cm i 10 cm.
±rodkiem boku AB , a odcinek DE jest wysoko±ci¡ równolegªoboku. Oblicz

dªugo±ci przek¡tnych i pole równolegªoboku.

Zadanie 23 (Etap naªowy 2018/2019)
9
8

9

Z trzech kart

mo»na uªo»y¢ ró»ne liczby, na przykªad 8

9

6 lub 9

8

9 .

Ile ró»nych liczb trzycyfrowych mo»na uªo»y¢ z tych kart?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 9

E) 12

Zadanie 24 (Etap naªowy 2018/2019)
Siostra jest o trzy lata mªodsza od brata. Brat ma obecnie dwa razy tyle lat, ile miaªa
siostra wtedy, kiedy brat miaª tyle, ile ma siostra teraz. Ile lat ma siostra, a ile brat?
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