Imię i nazwisko__________________________________________________________________________Klasa____________
Imię i nazwisko Twojego nauczyciela matematyki______________________________________________________________
Nazwa szkoły_____________________________________________________________________________________________

„ZŁOTA ŻABKA” 2013/2014
etap II – 22 marca 2014
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. Zadania musisz
wykonać na otrzymanym arkuszu. Zanim to zrobisz, u góry arkusza 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. (18 punktów)
Sudoku jest to łamigłówka, której celem jest
wypełnienie diagramu 9×9 w taki sposób,
aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie
i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3×3 (zwanych "blokami" lub
"podkwadratami") znalazło się dokładnie po
jednej cyfrze od 1 do 9.
Rozwiąż sudoku przedstawione obok.
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Zadanie 2. (20 punktów)
Liczby doskonałe i zaprzyjaźnione to pojęcia wprowadzone do matematyki przez pitagorejczyków –
uczniów starożytnej szkoły filozoficzno-religijnej z wyspy Samos.
Liczba doskonała to liczba, której suma dzielników bez niej samej równa się tejże liczbie.
Dwie liczby są zaprzyjaźnione, jeśli suma dzielników jednej z nich równa się drugiej liczbie oraz suma
dzielników drugiej liczby równa się pierwszej liczbie, pomijając przy tym dodawaniu obie liczby.
Podaj dwa przykłady liczb doskonałych. Czy liczby 220 i 284 są zaprzyjaźnione? Uzasadnij swoją
odpowiedź.

Zadanie 3. (12 punktów)
Michał postanowił się zdrzemnąć. W chwili, gdy
się kładł i sprawdzał, która jest godzina, widział
odbicie zegara w lustrze, takie jak na rys. 1. Gdy
obudził się po kilkudziesięciu minutach, lustrzane
odbicie zegara wyglądało tak, jak na rys. 2. Ile
minut trwała drzemka Michała?

Zadanie 4. (15 punktów)
Reguła dźwigni ustala warunki równowagi dwóch przedmiotów umieszczonych na huśtawce (dźwigni).
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Regułę dźwigni można też opisać równaniem: M1 · d1 = M2 · d2 .
Regułę tę odkrył grecki matematyk Archimedes (ok. 287 – 212 r. p. n. e.).
Oblicz, jak daleko od punktu podparcia huśtawki musiałoby usiąść dziecko, by móc huśtać się z mamą.
Przyjmij, że dziecko waży 24 kg, a mama waży 68 kg i siedzi w odległości 1,5 m od punktu podparcia.

Zadanie 5. (10 punktów)
Kwadrat o boku 1 został podzielony liniami poziomymi na cztery jednakowe części, a następnie
poprowadzono jego przekątną. Jakie jest pole zamalowanej powierzchni?

Zadanie 6. (10 punktów)
Z załączonej do arkusza prostokątnej kolorowej kartki papieru złóż żabkę według instrukcji przedstawionej
poniżej. Drugą kartkę możesz zużyć do wykonania prób.
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W tym miejscu
podpisz żabkę:
imię, nazwisko
i klasa

Objaśnienia symboli:
- odwrócić model na drugą stronę;
- czynności należy powtórzyć we wskazanym
miejscu; prostopadłe kreski oznaczają liczbę

- zgiąć wzdłuż linii przedstawionej na rysunku
i rozgiąć (tworzenie zgięć pomocniczych);
- rozszerzyć kieszonkę, aby w kolejnym kroku
włożyć w nią narożnik figury;

powtórzeń:
- zgiąć wzdłuż linii przedstawionej na rysunku
i w tej pozycji pozostawić;

- zgiąć w harmonijkę;

Zadanie 7. (15 punktów, zadanie z poprzednich edycji)
– Nieszczęście! – krzyknęła Żaba – Pomyliły mi się naklejki na puszki z suszonymi owadami i wszystkie
nakleiłam źle. Teraz nie wiem, co mam, w której puszce!
– A co miałaś w tych puszkach? – spytał Krasnoludek.
– Same pyszności! W jednej muchy, w drugiej komary, a w trzeciej pyszną mieszankę much i komarów.
Niestety jestem pewna, że na żadną puszkę nie nakleiłam właściwej nalepki. Będę musiała otworzyć
wszystkie, żeby sprawdzić, co gdzie jest, a suszonym owadom nie służy dostęp świeżego powietrza –
marudziła Żaba.
– Nie martw się, Żabo, wyjmę tylko jednego owada z jednej puszki i powiem Ci, co jest w pozostałych –
uspokajał Krasnoludek.
Napisz, którą puszkę otworzył Krasnoludek i dlaczego.

BRUDNOPIS

