SUPERMATEMATYK KLASA II Liceum oraz II i III Technikum

- listopad 2018 czas 120 min

część I - zadania jednokrotnego wyboru – 10 pkt
TYLKO JEDNA ODPOWIEDŹ POPRAWNA!

1. Funkcja
A. dokładnie jedno miejsce

B. dokładnie dwa miejsca

ma:
C.

zerowe

zerowe

zerowe

dokładnie trzy miejsca

2. W prostokącie ABCD punkt D leży w odległości 3 od przekątnej AC. Jeśli

D. nie ma miejsc zerowych

, to promień okręgu opisanego na

prostokącie ABCD jest równy:
A. 3
3. Liczba

B. 4
3

C. 5

D. 6

C. liczbą niewymierną

D. liczbą nieparzystą

26  15 3  3 26  15 3 jest:

A. liczbą pierwszą

B. liczbą złożoną

4. Funkcje
A.

i

mają wspólne miejsce zerowe. Wtedy:

B.

5. Dane są liczby:

oraz

A.

C.

lub

C.

D.

6. W każdym czworokącie wypukłym suma długości przeciwległych boków jest:
A. większa od sumy długości B. mniejsza od sumy długości C. równa sumie

przekątnych

7. Wykres funkcji

punkt

lub

. Prawdą wtedy jest:
B.

przekątnych

D.

długości

przekątnych

, gdzie

i

D. mniejsza lub równa sumie

długości przekątnych

przechodzi przez punkt

, ale nie przechodzi przez

Wówczas:

A.

B.

C.

lub

D.

8. Dane są dwa współśrodkowe okręgi. Cięciwa większego okręgu styczna do mniejszego okręgu ma długość 10 cm. Pole

pierścienia kołowego wyznaczonego przez te okręgi jest równe:
2
2
2
A. 25  cm
B. 50  cm
C. 75  cm
9. Dana jest liczba

2

x  1  2007 1  2006 1  2005 1  2004  2002 . Zatem:

A. x > 2007
10. Niech

D. 100  cm

B. x = 2007

C. x = 2006

oznacza większą z liczb

D. x < 2006

i . Określamy operację

. Liczba

jest

równa:
A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

część II - zadania wielokrotnego wyboru – 40 pkt
WSZYSTKIE ODPOWIEDZI MOGĄ BYĆ POPRAWNE!
11. Liczba 56789235
A. jest podzielna przez 3

B. jest podzielna przez 25

C. z dzielenia przez 4 daje resztę 3

12. W grupie 18 chłopców:14 ma komputer a 10 rower i każdy z chłopców ma co najmniej jeden z wymienionych przedmiotów. Zatem w tej
grupie:
A. 4 chłopców ma komputer i nie ma roweru

B. 8 chłopców ma komputer i nie ma roweru

13. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość
A. Wysokość trójkąta jest równa

C. 6 chłopców ma komputer i rower

. Zatem:

B. Promień okręgu wpisanego w trójkąt ma

C. Bok trójkąta ma długość 3

długość
14. Liczba rozwiązań równania
A. nie zależy od wartości

B. równa się 2 dla

C. jest liczbą całkowitą z przedziału

15. Suma kątów wewnętrznych wielokąta foremnego jest równa 1260 . Zatem:
A. miara kąta wewnętrznego tego wielokąta

B. wielokąt ma 27 przekątnych

C. kąt zewnętrzny wielokąta ma 54

jest równa 140
16. Proste o równaniach

i

przecinają się w punkcie o obu współrzędnych dodatnich. Wynika stąd, że:

A.

B.

C.

17. Do 8 kg 12-procentowego roztworu soli dolano 2 kg wody. Stężenie otrzymanego roztworu jest równe:
A. 10%

B. 9,6%

C. więcej niż 8%

A. dwusieczne przecinają się w punkcie

B. obwód trójkąta jest większy od sumy

C. punkt przecięcia symetralnych jest równo

należącym do trójkąta

długości środkowych

oddalony od boków trójkąta

18. Każdy trójkąt ma następującą własność:

19. Równanie

ma dwa pierwiastki będące liczbami przeciwnymi. Wówczas:

A.
20. Liczba

B.

C.

B.

C.

jest równa:

A.

21. Środkami boków AB, BC, AC trójkąta ABC są punkty A1 , B1 , C1 . Wówczas:
A. trójkąt A1B1C1 jest równoboczny

B.

C. obwód trójkąta ABC jest dwa razy większy
od obwodu trójkąta A1 B1 C1

22. Jeden z kątów przyległych ma miarę o 120 większą od podwojonej miary drugiego kąta. Zatem:
A. kąty takie nie istnieją

B. kąty te mają 160 i 20

C. dwusieczne tych kątów przecinają się pod
kątem 70

23. Liczba

jest równa:

A.

B.

C.

24. Poprawne jest stwierdzenie:
A. Suma dwóch liczb parzystych jest liczbą
B. Wśród trzech kolejnych liczb naturalnych
C. Suma dwóch liczb pierwszych jest zawsze
parzystą
jest zawsze liczba parzysta
parzysta
25. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych jest krótsza od przeciwprostokątnej o 3, a druga jest krótsza od przeciwprostokątnej
o 1. Wynika stąd, że przeciwprostokątna ma długość:
B. 4
A.
C.
26. Wartość wyrażenia

jest:

A. większa od 5
27. Współczynniki funkcji
A. funkcja f nie ma wartości najmniejszej

B. liczbą pierwszą
spełniają warunki:

C. liczbą naturalną podzielną przez 7
i

. Zatem:

B. wierzchołek wykresu funkcji f leży w II

C. funkcja f ma dwa miejsca zerowe różnych

ćwiartce układu

znaków

28. Suma kwadratów trzech dowolnych liczb nieparzystych jest równa 251. Liczby te należą do przedziału:
A. (6;15)
B. (8;20)
C. (6;16)
29. Prostokątną kartkę papieru zgięto na cztery równe części wzdłuż jednego boku i na trzy równe części wzdłuż drugiego boku. otrzymano
wtedy kwadrat o boku 5 cm. Długość przekątnej kartki jest:
A. równa 20 cm
B. większa od 20 cm
C. równa 25 cm
30. Dane są liczby 105 i 36. Prawdą jest, że:
A. są to liczby złożone

B. są to liczby względnie pierwsze

POWODZENIA

C. NWW (105; 36) = 4080

