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Przedmowa

Archiwalne zadania ogólnopolskiego Konkursu Matematyczne Preteksty

przeznaczone są dla każdego, kto chce wcześniej potrenować przed bieżącą edycją konkursu

oraz dla każdego, kto lubi matematykę i komu sprawia radość mierzenie się z ciekawymi,

nietypowymi zadaniami.

Tak jak konkurs, są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół

średnich oraz dla najstarszych przedszkolaków i ich rodziców („Gratuluję pytań i takich

pomysłów. Fajny konkurs, no i kilka godzin spędzonych z synem  Pozdrawiam.” – e-mail

od pana Seweryna, taty jednego z uczestników, z 8 marca 2019 r.).
1

Zadania konkursu starają się nie wybiegać za daleko poza język i wiedzę szkolną,

natomiast kładą zdecydowany nacisk na najważniejszą rzecz – umiejętności matematyczne.

Uczestnicy pozaszkolnego kursu Akademii Umiejętności Matematycznych
2
, przygoto-

wującego do matematycznej części Egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku, osiągnęli średni

wynik 80,(2)% (przy średniej ogólnopolskiej 45%). Najważniejszym elementem kursu było

kształcenie umiejętności rozwiązywania archiwalnych zadań konkursu.

Oczywiście są szkoły, które osiągnęły lepsze wyniki, tyle, że miały na to 8 lat,

a uczestnicy kursów Akademii mieli na to ... około 20 spotkań po 45 minut, choć pracowali

również w domu. Dodatkowo, uczestnicy pochodzili z różnych szkół i byli różnie uczeni.

Podobnie, licealiści poddawani rygorom wymagań w duchu zadań konkursowych,

na Maturze w 2019 roku osiągnęli średni wynik 96,(4)% na poziomie podstawowym

(przy średniej ogólnopolskiej 58%) oraz 74,2% na poziomie rozszerzonym (przy średniej

ogólnopolskiej 39%).

Przy czym, wynik maturalny mógłby być jeszcze lepszy, ale miałem wtedy czas tylko

na krótki cykl osobnych zajęć dotyczących zadań pretekstowych. Na lekcjach korzystałem

z ich ducha na tyle, na ile się dało, a i tak była to tylko drobna część ich potencjału.

Gdyby kształcić uczniów w duchu Matematycznych Pretekstów od najmłodszych lat,

to wyniki egzaminów byłyby dużo lepsze, a z częścią problemów życiowych radzilibyśmy

sobie znacznie lepiej niż teraz.

Trenując przed egzaminem, nie da się rozwiązać wszystkich możliwych zadań,

przypominających te, jakie mogłyby się na nim pojawić. Jeśli wynik ma być dobry, trzeba

oczywiście pewną porcję takich zadań rozwiązać, żeby się „zaaklimatyzować”. Jednak nawet

olbrzymia ich liczba nie pomoże, jeśli będą rozwiązywane bezrefleksyjnie.

Dużo lepiej jest zadbać o „uniwersalny klucz”, czyli umiejętności matematyczne,

bo one pomogą poradzić sobie z dowolnym zadaniem egzaminacyjnym (i nie tylko), nawet

jeśli wcześniej żadnego podobnego problemu nie rozwiązywaliśmy podczas przygotowania.

Zapraszam więc na jeden z najtrudniejszych i najbardziej złośliwych matematycznych

„torów przeszkód” dla uczniów.

Pozdrawiam,

Marek Matejuk

                                                          
1
 Fragment naszych „Dobrych słów” - MatPret.pl/konkurs-matematyczne-preteksty/dobre-slowo/

2
 AUM.edu.pl/
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PAMI��

– Nie mog� tego zapami�ta�! – nieco zasmuconym i zdenerwowanym głosem

powiedział Jacek do mamy. – Powtarzam i powtarzam i nic! Ci�gle mi si� myli.

– Czego nie mo�esz zapami�ta�? – spokojnie odrzekła mama, u�miechaj�c si�
do swojego starszego syna. – Czy chodzi o tabliczk� mno�enia?

– Tak – z min� najbardziej nieszcz��liwego, załamanego człowieka odparł Jacek.

– Po co mi to?! Zamiast wiedzie�, ile to jest 3 razy 4, mog� przecie� doda� do siebie

trójk� cztery razy i ju�! Zamiast mno�y�, mog� dodawa�.
– To prawda, ale ile czasu ci to zajmie? – wtr�cił tata, przysłuchuj�cy si� od niedawna rozmowie. – A poza tym, mo�e szybciej

byłoby doda� do siebie trzy czwórki? Albo wyobra� sobie, �e kupiłe� jabłka na wag� i okazuje si�, �e jest ich np. 20. Czy za-

nim odjedziesz od kasy, wiedziałby�, �e uda ci si� rozdzieli� je tak, �e ka�dy z nas dostanie ich po tyle samo? – z wesołym

błyskiem w oku rzucił tata. Jacek przez chwil� nic nie powiedział, wpatruj�c si� w twarz tul�cego go taty, po czym wyb�kał:

– No dobrze, masz racj�, szybko si� nie da. Musiałbym je rozdziela� po jednym, a to troch� by trwało.

– Da si�, je�li si� zna tabliczk� mno�enia. Ja ju� wiem, �e 20 jabłek nie da si� tak podzieli� mi�dzy nas po równo, ale np. 24

jabłka mo�na tak rozdzieli�. Cho� ze mn�, to poka�� ci na czym polega tabliczka mno�enia. Tylko we�miemy troch� fasolek.

– Ale przynie�cie je z powrotem, bo kupiłam je na jutrzejszy obiad – zawołała mama, kiedy tata wzi�ł całe ich opakowanie.

– Czy dobrze usłyszałam, �e Jacek ma problemy z pami�ci�? – powiedziała Magda, wchodz�c do kuchni, �eby pomóc mamie.

– Przecie� cytatami z filmów rzuca „jak z r�kawa” – zdziwiła si�. – Ma chyba lepsz� pami�� ni� ja, a nawet ni� Janek.

– Nie, Jacek ma tylko problem z zapami�taniem tabliczki mno�enia – u�miechn�ła si� mama. – Nie widzi jej tak, jak patrzy

na filmy. Tata wła�nie próbuje mu j� pokaza�. Mam nadziej�, �e wróci cała fasola, któr� wzi�li, bo inaczej idziesz do sklepu.

– A to spoko! Pami�tam, jak tata te� pokazywał mi tabliczk� mno�enia przy pomocy fasolek. Było nie�le – u�miechn�ła si�
i dodała – A skoro mowa o pami�ci, to nasz pan od historii powiedział, �e po to jedziemy na t� wycieczk� do muzeum,

�eby�my lepiej pami�tali o odzyskaniu przez Polsk� niepodległo�ci, skoro w tym roku przypada 100 lat od tego momentu.

– Tata ma �wietn� pami�� – rzucił Jacek z zachwytem, kiedy weszli z tat� do kuchni. – Pami�ta tyle ró�nych rzeczy! Super!

– To prawda – spokojnie odparła mama i u�miechn�ła si�, po czym spojrzała rozbawiona na swojego m��a. – Tata na pewno

pami�ta równie� daty waszych urodzin, albo na przykład kiedy przypada rocznica naszego �lubu.

– Jacek! Przecie� my�my zostawili w pokoju szeroko otwarte okno! Wywieje nam wszystkie fasolki! Biegiem! Natychmiast! –

błyskawicznie wykrzykn�ł zaczerwieniony po uszy tata Jacka, chwycił syna za r�k� i wybiegli z kuchni.

Magda i mama roze�miały si� serdecznie.

Kiedy kilka dni pó�niej Magda wróciła z wycieczki i po półgodzinnym zamieszaniu wszyscy usiedli do kolacji,

posypały si� pytania o jej wyjazd. Cho� była bardzo zm�czona, to humor jej dopisywał.

– Tylko nie wszyscy naraz – roze�miała si� Magda. – Było super. Jechali�my 3 godziny autokarem, byli�my w dwóch

muzeach, potem na obiedzie i na wystawie, a pó�nej z powrotem do autokaru i wrócili�my do domu. No i jestem!

– A co zrobiło na tobie najwi�ksze wra�enie? – zapytała mama. Magda zamy�liła si� i spokojnie odpowiedziała:

– Prawie dotykałam rzeczy, których u�ywali ludzie walcz�cy o niepodległo�� Polski. Tak, jakbym si� przeniosła w czasie.

Ju� w drodze powrotnej zastanawiałam si�, dlaczego bardzo cz�sto byli oni w stanie po�wi�ci� własne �ycie za innych?
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ZADANIA

1. Mi�dzy Magd� i Jacka mo�na rozdzieli� 6 jabłek tak: 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2

i 5 + 1. Na ile takich sposobów, mo�na byłoby rozdzieli� mi�dzy nich 10 jabłek?

2. Na ile takich sposobów, jak w zadaniu poprzednim, mo�na byłoby rozdzieli� 1000

jabłek mi�dzy Jacka i Magd�?

3. Jakie liczby jabłek mo�na rozdziela� mi�dzy dwie osoby, w sposób opisany

w zadaniu poprzednim, tak, aby nigdy nie dostały one po tyle samo jabłek?

4. Czy tata Jacka miał racj�, �e zamiast dodawa� do siebie 4 trójki, mo�na doda� 3 czwórki i za ka�dym razem dostaniemy

tyle samo? Je�eli tak, to ile?

5. Czy zamiast dodawa� 8 pi�tek, mog� doda� 5 ósemek i otrzymam takie same

wyniki?

6. Jacek chce kupi� 15 p�czków w swojej ulubionej p�czkarni, która dla klientów

kupuj�cych wi�ksze ilo�ci przygotowała kartony na: 3 rz�dy po 3 p�czki, 3 rz�dy

po 4 p�czki, 4 rz�dy po 4 p�czki i 4 rz�dy po 5 p�czków. Który karton powinien

wybra� Jacek, �eby miał jak najmniejszy pakunek do niesienia?

7. Liczb� 18 mo�na otrzyma� przez dodawania do siebie tych samych liczb,

bez u�ywania liczby 1, na 4 sposoby: 9 dwójek, 6 trójek, 3 szóstki i 2 dziewi�tki.

Na ile takich sposobów mo�na otrzyma� liczb� 36?

8. Na ile takich sposobów, jak opisane w zadaniu poprzednim, mo�na otrzyma� liczb� 100?

9. Ile osób liczy rodzina Jacka, je�eli ka�dy jej członek dostałby o 2 jabłka mniej, ni� ł�czna liczba rodziców i dzieci?

10. Ilu braci ma Magda, je�eli w jej rodzinie jest 2 razy mniej kobiet, ni� m��czyzn?

11. Jak ma na imi� najmłodszy członek rodziny Jacka i Magdy?

A) Zosia, B) Zuzia, C) Feliks, D) Faustyna, E) Anna.

12. Pierwsze dwie cyfry (patrz�c od lewej strony) liczby 1234 tworz� liczb�, która jest iloczynem dwóch ostatnich jej cyfr.

Ile jest takich liczb czterocyfrowych?

13. Ile liczb naturalnych, mniejszych ni� milion, ma tak� cech�, jak opisana

w zadaniu poprzednim?

14. Bawi�c si� z tat� fasolkami, Jacek zauwa�ył, �e 4 i 6 ró�ni� si� od 5 o 1

oraz iloczyn 4·6 ró�ni si� od iloczynu 5·5 tak�e o 1. Czy b�dzie tak samo dla 8,

9 i 10?

15. Skoro 5 i 9 ró�ni� si� od 7 o 2, to o ile iloczyn 5·9 ró�ni si� od iloczynu 7·7?

16. Liczba c ró�ni si� od liczb a i b o liczb� r (a + r = c = b - r). O ile iloczyn c·c

ró�ni si� od iloczynu a·b?

17. Rok 1918 ma ciekaw� cech�. Liczba utworzona z pierwszych dwóch cyfr w jego zapisie cyfrowym, jest o 1 wi�ksza

od liczby utworzonej z dwóch ostatnich cyfr. Ile lat, od narodzenia Chrystusa do dzisiaj, ma tak� cech�?

18. Lata 2018 i 1918 tworz� ciekaw� par�. Ich dodatnia ró�nica ma posta� (19-18)·10
20-18

. Ile jest par liczb całkowitych

dodatnich, obu mniejszych ni� milion, których ró�nice maj� posta� a·10
b
, gdzie a = c1c2 - c3c4, a ci to cyfry liczby postaci

c1c2c3..., natomiast b = d1d2 - d3d4, a di to cyfry liczby postaci d1d2d3...

19. Starszy brat Magdy szczególnie lubi potrawy z fasoli „Pi�kny Ja�”. Jego rodzice zazwyczaj jednorazowo kupuj� jej wi�c
wi�cej, ni� potrzeba na jeden obiad. Ile, co najwy�ej, obiadów mo�na przygotowa� z 2,5 kg takiej fasoli, je�eli na fasolk�
po breto	sku potrzeba jej 400 g, a na zup� fasolow� potrzeba jej 200 g. Potrawy te wyst�puj� na przemian podczas

kolejnych fasolowych obiadów jednodaniowych.

20. Kiedy� tata Magdy kupił na targu 30 kg fasoli. Na ile takich fasolowych obiadów jej starczyło?
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21. Ile, co najmniej, dni min�ło mi�dzy pierwszym a ostatnim fasolowym obiadem przygotowanym z fasoli kupionej na targu,

opisanej w poprzednim zadaniu, je�li taki obiad jedli raz w tygodniu?

22. O ile ta	szy jest obiad z fasoli kupionej na targu, je�eli tata zapłacił za ni� 180 zł, a w sklepie opakowanie 400g fasoli

kosztuje 4,20 zł?

23. W sklepie fasol� mo�na kupi� równie� w opakowaniach z poprzedniego zadania, po 400 g, zbli�onych kształtem

do prostopadło�cianów o wymiarach 6 cm, 10 cm i 20 cm. Ile kosztowałaby taka sama fasola w podobnym opakowaniu,

którego ka�dy wymiar byłby wi�kszy o 4 cm? Pomijamy koszt materiału, z którego zrobiono opakowanie.

24. Ile kosztowałaby fasola w opakowaniu, którego ka�dy wymiar byłby wi�kszy o 40% w stosunku do wymiarów opakowa	
sprzedawanych w sklepie z poprzedniego zadania? Pomijamy koszt materiału, z którego zrobiono opakowanie.

25. Ile kosztowałaby fasola w opakowaniu, którego ka�dy wymiar byłby wi�kszy o 30% w stosunku do wymiarów opakowa	
z zadania 23? Materiał opakowania z tego zadania kosztuje 6 groszy.

26. Mama układa małe opakowania z fasol�, grochem, makaronem, ry�em itp.

na półce wisz�cej szafki. Wewn�trzne wymiary tej przestrzeni to: szeroko�� - 56

cm, gł�boko�� - 28 cm i wysoko�� – 33 cm. Ile opakowa	 makaronu zmie�ciłaby

w niej, je�eli jego opakowanie przypomina prostopadło�cian o wymiarach 12 cm,

8 cm i 24 cm? Ka�de opakowanie „stałoby” na swojej najmniejszej �cianie.

27. Ile opakowa	 makaronu z poprzedniego zadania mogłaby mama zmie�ci�
we wspomnianej tam cz��ci szafki, je�eli opakowania nie musiałyby „sta�”
na swoich najmniejszych �cianach?

28. O ile procent mo�na byłoby co najwy�ej powi�kszy� ka�dy wymiar opakowania

makaronu, �eby zmie�ciło si� ono w cz��ci szafki z poprzedniego zadania?

29. Podaj ci�g inicjałów imion dzieci w rodzinie Magdy, od najmłodszego do najstarszego dziecka.

30. Jacek lubi chodzi� z Jankiem do kina na premiery ich ulubionych filmów. W jednej

z sal kinowych, ekran zajmuje prawie cał�, pionow�, płask� �cian� przedni�. Jego dolna

kraw�d� znajduje si� 1 m nad podłog�, górna – 1 m pod sufitem, za� kraw�dzie boczne –

po 2 m od pionowych �cian bocznych tej sali. Pierwszy, najni�szy rz�d foteli znajduje

si� na podłodze, 5 m od �ciany z ekranem. Kolejne rz�dy foteli układaj� si�
„schodkowo” - ka�dy nast�pny z nich znajduje si� o 1 m dalej i 20 cm wy�ej, ni� rz�d
poprzedni. Jak daleko od ekranu i jak wysoko nad podłog� znajduje si� rz�d foteli nr 11?

31. Jak daleko od ekranu i jak wysoko nad podłog� znajduje si� n-ty rz�d foteli, w sali

kinowej z poprzedniego zadania?

32. Ka�dy fotel w sali kinowej jest taki sam, ma siedzisko szeroko�ci 60 cm oraz po 2

podłokietniki dla swojego widza. W ka�dym rz�dzie o numerze nieparzystym jest ich

30. Od skrajnych foteli takiego rz�du do �cian bocznych jest po 2 m miejsca.

Jak� szeroko�� ma ekran w tej sali, je�eli jest to liczba naturalna metrów, w której cyfra

dziesi�tek jest dwukrotnie mniejsza ni� cyfra jedno�ci? Sala kinowa zbudowana jest na planie prostok�ta.

33. Jaka jest szeroko�� jednego podłokietnika w ka�dym fotelu?

34. Ka�dy fotel rz�du o numerze parzystym jest „przesuni�ty” równolegle do ekranu, o pół fotela w stosunku do foteli

wcze�niejszego rz�du. Ile jest w takim rz�dzie foteli, je�eli nie jest on dłu�szy ni� poprzedni rz�d?

35. Ile jest wszystkich miejsc w tej sali, je�eli ma ona 51 rz�dów foteli?

36. Ile byłoby wszystkich miejsc w tej sali, gdyby miała ona n rz�dów foteli?

37. O ile ni�ej siedz� widzowie rz�du o numerze parzystym, od widzów rz�du o nast�pnym numerze parzystym?

38. O ile wy�ej siedz� widzowie rz�du o numerze 2n-1, od widzów rz�du o numerze 2n-3?

39. O ile ni�ej siedz� widzowie rz�du o numerze n, od widzów rz�du o numerze m?

40. W tej sali kinowej widzowie otrzymuj� informacj� o swoich miejscach w nast�puj�cy sposób: (a;b), gdzie a to numer

rz�du, a b to numer miejsca w rz�dzie, licz�c od lewej strony widzów siedz�cych w tym rz�dzie. W jakiej odległo�ci

od siebie znajduj� si� �rodki foteli z miejsc: (23;17) i (48;25)?
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41. W jakiej odległo�ci od siebie znajduj� si� �rodki foteli z miejsc: (a;b) i (c;d)?

42. Jakie miejsca, obok siebie, powinni zaj�� Jacek i Janek, aby byli najbli�ej punktu, z którego na ka�dy wierzchołek ekranu

mogliby patrze� z takiej samej odległo�ci? Ekran ma wymiary zgodne z proporcj� 16:9. Po zaj�ciu miejsca w fotelu, Jacek

ma oczy na wysoko�ci 80 cm, a Janek na wysoko�ci 100 cm od podstawy fotela.

43. Kiedy jaki� film spodoba si� Jackowi, to ogl�da go w domu jak najcz��ciej, kiedy tylko mo�e, razem z innymi. Najpierw,

4 razy w pierwszy weekend – 1 raz w pi�tek, 2 razy w sobot� i 1 raz w niedziel�. Potem, tak samo w drugi weekend.

Trzeci weekend to 3 spotkania z tym filmem (1 film dziennie), tak samo, jak weekend czwarty. Pi�ty weekend to dwa

takie filmowe seanse, itd. Ile razy, co najwy�ej, Jacek ogl�da taki film w domu, w ci�gu miesi�ca?

44. Ile razy, co najmniej, Jacek ogl�da swój nowy ulubiony film w domu, w ci�gu pierwszego miesi�ca?

45. Ile razy, co najwy�ej, Jacek ogl�dałby taki film w domu, w ci�gu miesi�ca, je�eli zaczynałby od n seansów w pierwszy

weekend?

46. Ile razy, co najmniej, Jacek ogl�dałby swój nowy ulubiony film w domu, w ci�gu pierwszego miesi�ca, gdyby zaczynał

tak, jak w zadaniu poprzednim?

47. O której godzinie Magda przyjechała z wycieczki do domu, je�li kolacja zacz�ła si� tego dnia o 20:12?

48. Tata odebrał Magd� ze szkoły, po jej powrocie z wycieczki, o 19:28. Jak daleko mieli do domu, je�li jechali ze �redni�
pr�dko�ci� 72 km/h?

49. O której godzinie autokar z Magd� wyruszał w drog� powrotn� do jej szkoły, je�li ta podró� zaj�ła mu o 16% mniej czasu,

ni� przejazd w drug� stron�?

50. Ile lat miał siedemnastoletni uczestnik Powstania Styczniowego w roku

odzyskania niepodległo�ci przez Polsk�?

51. Ile razy był on wówczas starszy od naj-

młodszego obro	cy Lwowa, pochowanego

na Cmentarzu Orl�t Lwowskich?

52. Magda była zachwycona prawie bezpo-

�rednim kontaktem z rzeczami, których u�y-

wali ludzie walcz�cy o niepodległo�� Polski. Rozumiała, �e nie mo�e ich doty-

ka�, bo musz� by� zabezpieczone. Ile co najwy�ej szklanych witryn o szeroko�ci

60 cm i długo�ci 150 cm mo�na rozmie�ci� wzdłu� �cian sali o prostok�tnej

podłodze wymiarów 5 m i 6 m? W mniejszych �cianach sali znajduj� si� drzwi

o szeroko�ci 120 cm. Witryny mog� styka� si� tylko mniejszymi �cianami, a minimalna odległo�� mi�dzy nie stykaj�cymi

si� witrynami to 1 m. Wi�ksze �ciany witryn stykaj� si� ze �cianami sali.

53. W powy�szej sali zainstalowane s�, naprzeciw siebie, 2 kamery. Jakie powinny by� ich minimalne „k�ty widzenia”,

aby razem monitorowały one cał� sal�?

54. Ka�de drzwi w muzeum s� blokowane zamkami z kodem cyfrowym. Ile jest mo�liwych takich pi�ciocyfrowych kodów?

55. Ile jest mo�liwych pi�ciocyfrowych kodów, o cyfrach rosn�cych od lewej do prawej?

56. Których kodów jest wi�cej: tych składaj�cych si� z trzech liter, wybieranych spo�ród 25 liter, czy tych składaj�cych si�
z sze�ciu cyfr, wybieranych spo�ród 10 cyfr?

57. Ka�dy uczestnik wycieczki mógł na obiad wybra� jedn� z trzech zup, jedno z czterech

drugich da	, jeden z trzech napojów oraz jeden z trzech deserów. Ile ró�nych obiadów,

z minimum trzech rodzajów da	, mo�na w ten sposób otrzyma�?

58. Wszyscy uczestnicy wycieczki zaj�li miejsca przy czteroosobowych stolikach. Ka�de

miejsce przy takim stoliku było zaj�te. Przy ilu stolikach siedzieli, je�eli podłogi dotykało tyle

nóg, ile wynosi podwojony kwadrat liczby stolików?
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Konkurs Matematyczne Preteksty - karta odpowiedzi

do zadań I etapu edycji 2018/2019

1 Instrukcja

1. Nie spiesz się :)

Na rozwiązywanie zadań było dużo czasu, więc nie zmarnuj swojej ciężkiej pracy zbędnym pośpie-

chem, przy wpisywaniu danych.

2. Przeczytaj uważnie, wszystkie (!) informacje zawarte w tej karcie oraz porównaj swoje wyniki

z odpowiedziami z karty.

3. Do internetowego formularza, przyjmującego Twoje odpowiedzi do zadań, wprowadzaj swoje

odpowiedzi WYŁĄCZNIE w sposób podany poniżej, opisany w części "2 Polecenia i warianty od-

powiedzi do zadań". Dane wprowadzone w innej formie nie będą rozpatrywane.

Formularz nie poprawia automatyczne żadnych błędów. Wprowadzenie poprawnych danych to część

konkursu.

4. Bardzo dokładnie wprowadź do formularza swój indywidualny [identyfikator uczestnika].

Nie będzie możliwości poprawienia go - to także część konkursu, sprawdzająca Twoje umiejętności.

5. Pamiętaj, że odpowiedzi możesz przesłać tylko jeden raz! Oznacza to, że liczy się tylko Twój

pierwszy zestaw odpowiedzi! Gdybyśmy otrzymali więcej niż jeden taki zestaw, z Twoim [identyfi-

katorem uczestnika], to drugi zestaw odpowiedzi, i następne, nie będą brane pod uwagę.

6. Za poprawną odpowiedź do zadania otrzymasz 1 punkt. Za niepoprawną odejmiemy 1 punkt,

niestety. Do uzyskanych punktów dodamy Twoje punkty startowe.

7. Może być więcej, niż jedna poprawna odpowiedź do zadania.

Jeżeli uważasz, że jest więcej, niż jedna poprawna odpowiedź do zadania, to do formularza interne-

towego wprowadź tylko jedną odpowiedź, najlepiej tę, która pasuje do bardziej złożonej sytuacji.

Uwaga!

Prosimy o uważne czytanie opisów pól formularza internetowego oraz komunikatów serwera.

System nie wysyła automatycznych e-mail’i, dodatkowo potwierdzających wysłanie odpowiedzi.

Powodzenia :)
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2 Polecenia i warianty odpowiedzi do zadań

1. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę sposobów.

2. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę sposobów.

3. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 1, 2, 3, 4, ... B. 2, 3, 4, 5, ... C. 1, 3, 5, 7, ... D. 3, 5, 7, 9, ...

4. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. Nie. 7. B. Tak. 7. C. Nie. 12. D. Tak. 12.

5. Wprowadź do formularza ostatnią z liter, oznaczających poprawną odpowiedź:

A. Nie. B. Tak, otrzymam 13. C. Tak, otrzymam 40. D. Tak, nie otrzymam różnych liczb.

6. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 3 rzędy po 3 pączki. B. 3 rzędy po 4 pączki. C. 4 rzędy po 4 pączki. D. 4 rzędy po 5 pączków.

7. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę sposobów.

8. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę sposobów.

9. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę osób.

10. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

11. Wpisz do formularza internetowego tylko samą literę.

12. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę tych liczb.

13. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę tych liczb.

14. Wprowadź do formularza pierwszą z liter, oznaczających poprawną odpowiedź:

A. Nie, będą się różnić o 1. B. Tak, różni się o 1.

C. Tak, będzie tak samo. D. Nie, nie różnią się o 1.

15. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę - dodatnią różnicę.

16. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą różnicę c2 − ab:

A. 2r B. r2 C. −2r D. −r2

17. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę lat.

18. Wpisz do formularza internetowego liczbę czterocyfrową, której dwie pierwsze cyfry, to dwie

pierwsze cyfry liczby par, a dwie ostatnie cyfry, to dwie ostatnie cyfry liczby par. Np. jeśli liczba par

to 12345678, to do formularza wpisz 1278, a jeśli liczba par to 123, to do formularza wpisz 1223.

19. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.
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20. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

21. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

22. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. Jest tańszy o 90 groszy. B. Jest tańszy o 1,80 zł. C. Jest tańszy o 3
7
. D. Jest tańszy o 4

7
.

23. Wpisz do formularza internetowego tylko samą kwotę, bez „zł”.

24. Wpisz do formularza internetowego tylko samą kwotę, bez „zł”.

25. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę groszy, zaokrągloną do pełnych groszy.

26. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

27. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

28. Wpisz do formularza internetowego tylko liczbę procent, w postaci ułamka dziesiętnego, przy-

bliżoną do dwóch miejsc po przecinku.

29. Wpisz do formularza internetowego ciąg wielkich liter.

30. Wpisz do formularza internetowego odpowiedź w następujący sposób: najpierw odległość

od ekranu w centymetrach, zaraz po niej litera E, zaraz po niej wysokość nad podłogą w centymetrach

i zaraz po niej litera P. Np. jeżeli odległość od ekranu to 1234 cm i wysokość nad podłogą to 567 cm,

to do formularza wpisz 1234E567P.

31. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. n+ 5 m od ekranu i 20(n− 1) cm nad podłogą.

B. n+ 4 m od ekranu i 0, 2(n− 1) m nad podłogą.

C. n+ 4 m od ekranu i 0, 2(n+ 1) m nad podłogą.

D. n+ 5 m od ekranu i 0, 2(n+ 1) m nad podłogą.

32. Wpisz do formularza internetowego tylko liczbę metrów, bez jednostek, jeżeli podłokietniki są

węższe niż 23 cm.

33. Wpisz do formularza internetowego tylko liczbę centymetrów, bez jednostek, jeżeli podłokiet-

niki są węższe niż 23 cm.

34. Wpisz do formularza internetowego liczbę foteli, jeżeli jest to największa możliwa liczba i rząd

parzysty nie wystaje poza rząd nieparzysty.

35. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

36. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 58n+2
2

dla n parzystego i 59n+1
2

dla n nieparzystego.

B. 59n
2

dla n parzystego i
59(n−1)

2
+ 30 dla n nieparzystego.

C.
59n+0,5(1−(−1)n)

2
. D.

58n+0,5(2−(−1)n)
2

.
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37. Wpisz do formularza internetowego tylko liczbę centymetrów, bez jednostek.

38. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. Nie da się tego policzyć. B. 0, 2[(2n− 1)− (2n− 3)] m.

C. 20[(2n− 3)− (2n− 1)] cm. D. 40 cm.

39. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. Nie da się tego policzyć. B. 20(m− n) cm. C. 0, 2(n−m) m. D. 20 cm.

40. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A.
√

(23− 48)2 + (17− 25)2 cm. B.
√

(23− 17)2 + (48− 25)2 cm.

C. 26,39 m. D. 60
√
1934 cm.

41. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A.
{

0, 2
√

26(a− c)2 + 16(b− d)2 jeżeli a i c są tej samej parzystości,

0, 2
√

26(a− c)2 + 4(2 |b− d| − 1)2 jeżeli a i c są różnej parzystości.

B.
{

0, 2
√

26(a− c)2 + 4(b− d)2 jeżeli a i c są tej samej parzystości,

0, 2
√

26(a− c)2 + 16(2 |b− d| − 1)2 jeżeli a i c są różnej parzystości.

C.
{

0, 2
√

26(a− c)2 + 16(b− d)2 jeżeli a i c są różnej parzystości,

0, 2
√

26(a− c)2 + 4(2 |b− d| − 1)2 jeżeli a i c są tej samej parzystości.

D.
{

0, 2
√

26(a− c)2 + 4(b− d)2 jeżeli a i c są różnej parzystości,

0, 2
√

26(a− c)2 + 16(2 |b− d| − 1)2 jeżeli a i c są tej samej parzystości.

42. Wpisz do formularza internetowego odpowiedź w następujący sposób: najpierw liczba wszyst-

kich rozwiązań (par miejsc), zaraz po niej litera R, zaraz po niej najmniejszy numer rzędu par ro-

wiązań i zaraz po nim najmniejszy numer miejsca pary rozwiązań w tym rzędzie. Np. jeżeli są 2

rozwiązania: {(5;17) , (5;18)} i {(6;16) , (6;17)}, to do formularza wpisz 2R517.

43. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

44. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

45. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 4n− 3 B. 4n+ 4 C. 5n+ 3 D. 5n− 4

46. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 4n− 2 B. 3n C. 3n+ 2 D. 5n− 6

47. Wpisz do formularza internetowego odpowiedź w formacie „gg:mm”, czyli np. 05:08.

48. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę, bez jednostek.
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49. Wpisz do formularza internetowego najpóźniejszy możliwy czas wyjazdu autokaru, w formacie

„gg:mm:ss”, czyli np. 07:08:09.

50. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę lat.

51. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

52. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

53. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. 90◦ w poziomie i 90◦ w pionie. B. 45◦ w poziomie i 90◦ w pionie.

C. arc tg 5
6

w poziomie i arc ctg 0 w pionie. D. arc tg 6
5

w poziomie i arc ctg 0 w pionie.

54. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

55. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

56. Wprowadź do formularza jedną literę, oznaczającą wybraną odpowiedź:

A. Nie da się tego stwierdzić. B. Więcej jest kodów składających się z sześciu cyfr.

C. Więcej jest kodów składających się z trzech liter. D. W każdym przypadku kodów jest tyle samo.

57. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.

58. Wpisz do formularza internetowego tylko samą liczbę.
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Marek Matejuk jest absolwentem Uniwersytetu

Wrocławskiego (matematyka).
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Dodatek - Wyprzedzanie epoki i plagiat

Dawno, dawno temu, w 1989 roku, kiedy matematyka w podręcznikach szkolnych

była typowo formalna, bez tego, co dzisiaj jest normą, czyli bez odniesień do rzeczywistości

lub bez innej fabuły, zostało wymyślone poniższe zadanie. Wówczas takie podejście było

ZUPEŁNIE NOWE i nie powstało jako rozwinięcie jakiejś wcześniejszej teorii, tylko jako

nowy, unikalny, samodzielny utwór.

Od 1992 roku, zadanie to – i inne zadania pretekstowe, które również powstały

w 1989 roku – były przez wiele lat prezentowane, podczas kilkuset sesji warsztatowych

dla nauczycieli z różnych miejsc w Polsce
1
. Kolokwialnie rzecz ujmując, „rozchodziły się”

one wówczas „między ludźmi”. Niestety, często bez informacji, kto jest ich autorem.

Oprócz tego, motyw muru, fosy i drabiny „rozszedł się między ludźmi” tak dobrze,

że po kilku latach od wymyślenia, zaczął pojawiać się także w różnych podręcznikach

szkolnych, w kontekście twierdzenia Pitagorasa (np. Gdańskiego Wydawnictwa

Oświatowego).

Zaczęło dochodzić do sytuacji „śmiesznych” ( � ) – autorowi pokazywano „świetne

zadanie”, nie wiedząc, że to on je wymyślił.

W 2009 roku wyżej wspomniane zadanie i pozostałe zadania pretekstowe, zostały

opublikowane w książce „Matematyczne Preteksty. 50 zadań”:

We wrześniu 2019 roku,

w ramach diagnozy z matema-

tyki „Na starcie w szkole po-

nadpodstawowej” Wrocław-

skiego Centrum Doskonalenia

Nauczycieli, pojawiły się zada-

nia:

Wnioski nasuwają się same.

                                                          
1
 Głównie dzięki konferencjom i warsztatom Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki (do którego skierowała

mnie niezrównana Gośka Mikołajczyk) oraz wsparciu wspaniałych ludzi, których spotkałem w SNM’ie: Wacka

Zawadowskiego, Henia Kąkola, Jana Potworowskiego, Davida Caina, Lyndona Bakera, Agaty Hoffmann, Janka

Baranowskiego, Harrie’go Broekmanna i bardzo wielu, wielu innych.


