„ZŁOTA ŻABKA” 2011/2012
etap II – 17 marca 2012
Konkurs w Dziedzinie Matematyki
Organizator: Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”
Cieszę się, że bierzesz udział w naszym Konkursie. Przed Tobą zadania, na których rozwiązanie masz 60 minut. Zadanie 5. musisz
wykonać na osobnej kartce. Zanim to zrobisz, u góry kartki napisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły, imię i nazwisko Twojego nauczyciela
matematyki. Czytaj uważnie polecenia, dbaj o precyzję i poprawność językową swoich wypowiedzi, przede wszystkim jednak myśl, myśl, myśl ...
POWODZENIA! Twoja Żabka

Zadanie 1. (6 pkt.)
Żabka chciała ułożyć kolorowe kamyki na kwadratowej planszy podzielonej na dziewięć identycznych
kwadratów tak, aby żaden wiersz, kolumna i przekątna nie zawierały kamyków tego samego koloru. Podaj
przykładowe ułożenie przy zastosowaniu najmniejszej liczby kolorów.

Zadanie 2. (9 pkt.)
Odpowiedz na pytania:
a) Kierowca ma brata, a brat kierowcy nie ma brata. Jak to jest możliwe?
b) Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, przy czym każdy z nich zjadł po całym
jednym jabłku. Jak to jest możliwe?
c) Gospodarz miał 15 kur, które zjadały worek pszenicy w ciągu 30 dni. Pewnego dnia lis porwał
5 kur. Na ile dni wystarczyłby teraz cały worek pszenicy?

Zadanie 3. (15 pkt.)
Oblicz pole zamalowanej figury.

10 dm

Zadanie 4. (12 pkt.)
Ile ścian, krawędzi i wierzchołków ma bryła, która powstała z sześcianu po obcięciu jej ośmiu narożników
do połowy długości krawędzi?

Zadanie 5. (18 pkt.)
Oblicz, jaką część liczby a stanowi liczba b, jeżeli:
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Zadanie 6. (10 pkt.)
Silnią (oznaczenie: n!) nazywamy iloczyn wszystkich liczb naturalnych dodatnich nie większych niż n,
a pierwsznią (oznaczenie: n#) iloczyn kolejnych liczb pierwszych nieprzekraczających n. Oblicz iloraz liczb
8# i 7!.

Zadanie 7. (8 pkt.)
Znajdź najmniejszą liczbę naturalną złożoną, która przy dzieleniu jej przez każdą z liczb: 4, 5, 6 i 9 daje
resztę 3.

Zadanie 8. (10 pkt.)
Poniżej znajduje się siatka sześcianu. Jakie liczby dwucyfrowe można ułożyć z cyfr leżących na
przeciwległych ścianach sześcianu? Wymień je wszystkie.
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Zadanie 9. (12 pkt.)
1
tej ilości. Wówczas okazało się, że w
5
sklepie pozostało o 48 kg jabłek więcej niż sprzedano. Ile kilogramów tych owoców dostarczono do sklepu?

Do sklepu dostarczono pewną ilość jabłek i tego samego dnia sprzedano

