
SUPERMATEMATYK  KLASA I    Liceum i technikum    marzec 2018  czas 120 minut 

Zadania zamknięte 

Pierwsze dziesięć zadań, to zadania jednokrotnego wyboru. Za każde zadanie można otrzymać 1punkt. 

Kolejne15 zadań, to zadania wielokrotnego wyboru, w których może nie być prawidłowej odpowiedzi, 

może być jedna prawidłowa, dwie, trzy lub cztery. Za każde zadanie przy bezbłędnym rozwiązaniu 

można otrzymać 2 punkty, a przy jednej pomyłce 1 punkt. Razem 40 punktów. 

 

1)  Jeżeli           
 

 
, to wartość wyrażenia 

    

     
 jest równa 

A. 
  

 
   B. 

 

  
   C. 12   D. 2 

2)  Liczba 
 

 

 
  

 

 

  
 jest równa liczbie 

A. 
   

 
   B. 5   C. 

  

   
   D. 

 

 
 

3)  Wartość wyrażenia 
       

    
 jest równa wartości wyrażenia 

A.         B         C.      D.    

4)  Jeżeli wpłacimy 3000 zł na półroczną lokatę oprocentowaną w wysokości 4% w skali roku,  

to po upływie 6 miesięcy odsetki od tej lokaty będą równe 

A. 120 zł  B. 60 zł   C. 30 zł   D. 20 zł 

5)  Jednym z rozwiązań równania 
   

      
 

      

   
 jest liczba 

A.       B.       C.       D.      

6)  Zbiorem rozwiązań nierówności 
 

 
 

 

 
 

 

 
 jest przedział 

A.      
 

  
   B.   

 

  
      C.      

  

 
   D.   

  

 
     

7)  W trójkącie prostokątnym KLM, w którym |KL| = 6 i |LM| = 8, poprowadzono wysokość LN. 

Wówczas zachodzi równość 

A.      
 

 
     B.      

 

 
     C.      

 

 
     D.      

 

 
     

8)  Prosta k przechodzi przez punkt           i jest prostopadła do prostej l o równaniu 

   
 

 
      Równanie prostej k, to 

A.    
 

 
    B.    

 

 
  

  

 
 C.         D.         

9)  Punkty K = (– 2, 4) i L = (– 8, – 10) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu KLMN. Przekątna tego 

kwadratu ma długość 

A.       B.        C.       D.      

10)  Towar o cenie a zł za kg przez pięć kolejnych miesięcy taniał w każdym miesiącu o 1%.  

W szóstym miesiącu cena wzrosła o 1%. W siódmym miesiącu cena towaru była równa 

A. 0,99
4
a za kg     B. 0,95

6
   1,01a za kg   

C. cenie towaru w piątym miesiącu  D. 0,99
5
   1,01a za kg 

11)  Na okręgu o promieniu długości 3 opisano trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 18. 

Obwód tego trójkąta jest liczbą 

A. wymierną  B. podzielną przez 3  C. podzielną przez 7  D. 42 

12)  Średnia arytmetyczna sześciu liczb różnych od zera jest równa zeru. Wówczas 

A. co najmniej jedna z liczb jest dodatnia B. co najmniej trzy liczby są tego samego znaku 

C. trzy z nich są dodatnie, a trzy ujemne D. co najmniej dwie liczby są ujemne 

13)  Liczby rzeczywiste a i b mają tę własność, że ich suma i ich różnica są liczbami całkowitymi. 

Wynika stąd, że 

A. liczba a
2
 – b

2
 jest całkowita   B. liczby a i b są całkowite  

C. liczby a i b są wymierne   D. liczby a i b są naturalne 



14)  Proste określone równaniami y = x + a  i  y = 2x + b przecinają się w punkcie, którego obie 

współrzędne są dodatnie. Wynika stąd, że 

A. a≥ 0 lub b > a  B. a > b > 0  C. b < 2a  D. 2a – b > 0 

15)  Wysokość opuszczona na przeciwprostokątną dzieli trójkąt prostokątny na dwie części. Pola kół 

wpisanych w te części są równe S1 i S2, natomiast pole koła wpisanego w wyjściowy trójkąt jest równe 

S. Wynika stąd, że 

A. S ≤ S1 + S2   B. S = S1 + S2  C  S ≥ S1 + S2  D. S1 ≥ S – S2 

16)  Na płaszczyźnie dane są trzy okręgi o środkach  O1, O2, O3 i promieniach r1, r2, r3. Każde dwa  

z nich są styczne zewnętrznie, ponadto |O1O2|>|O2O3|>|O3O1|.Wynika stąd, że 

A.  r2<r1+r3   B. r3>r1  C. r2>r3  D. r1>r2 – r3 

17)  Iloczyn dowolnych kolejnych ośmiu liczb całkowitych jest podzielny przez 

A. 10    B. 11   C. 16   D. 128 

18)  W pewnym trójkącie środek okręgu wpisanego pokrywa się ze środkiem okręgu opisanego. 

Wynika stąd, że w tym trójkącie A. każda wysokość jest również dwusieczną kąta tego trójkąta 

B. każda środkowa jest również symetralną boku  

C. promień okręgu opisanego jest dwa razy dłuższy od promienia okręgu wpisanego  

D. promień okręgu wpisanego jest dwa razy krótszy od promienia okręgu opisanego 

19)  Liczba całkowita dodatnia n w zapisie dziesiętnym ma ostatnią cyfrę 7. Wynika stąd, że 

A. n nie dzieli się przez 125    B. n nie jest kwadratem liczby naturalnej  

C. n nie jest sześcianem liczby naturalnej  D. n może być sześcianem liczby naturalnej 

20)  Suma liczb dodatnich p i q jest równa sumie ich odwrotności. Wynika stąd, że 

A. liczba p jest odwrotnością liczby q       B. suma ta jest równa 2 C. p = q = 1 D. pq = 1 

21)  Jeżeli a
3
 + b

3
 = 0, to 

A. liczby a i b są przeciwne B. a = 0 i b = 0  C. a
4
 + b

4
 = 0  D. a = b 

22)  Liczba               jest 

A. niewymierna  B. mniejsza od 2 C. równa – 2  D. całkowita 

23)  Układ równań   
       
       

   w zależności od wartości parametru p 

A. może nie mieć rozwiązań    B. może mieć dokładnie jedno rozwiązanie 

C. może mieć nieskończenie wiele rozwiązań  D. ma jedno rozwiązanie dla p ≠ 3 

24)  Trójkąt prostokątny zawiera się w kole o promieniu długości 6. Pole koła opisanego na środkach 

boków tego trójkąta A. może być mniejsze od 1 B. może być większe od 9π  

C. jest równe co najwyżej 9π    D. jest nie większe od 3 

25)  W trójkącie ABC punkty A’, B’, C’ są środkami jego boków. Wówczas 

A. wysokości trójkąta A’B’C’ zawierają się w odpowiednich symetralnych boków trójkąta ABC 

B. wysokości trójkąta A’B’C’ przecinają się w jednym punkcie 

C. proste zawierające wysokości trójkąta A’B’C’ przecinają się w jednym punkcie 

D. wysokości są rozłączne, gdy trójkąt A’B’C’ jest rozwartokątny 

 

Zadania otwarte ( każde za 5 punktów)  

 

Zadanie 1. Przygotowując uroczyste otwarcie igrzysk, ustawiono grupę chłopców w pewnej liczbie 

szeregów tak, że w każdym szeregu stała ta sama liczba osób. Wojtek policzył, że w szeregach przed 

nim stoi 60 chłopców, a w szeregach za nim 30 chłopców. Po wykonaniu komendy „w prawo zwrot” 

Wojtek stwierdził, że teraz w rzędach przed nim stoi 48 chłopców, a za nim 32 chłopców. Ile osób 

tworzyło tę grupę? 

 

Zadanie 2. W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ma miarę 15
o
. Znajdź stosunek długości boku 

najdłuższego do najkrótszego. 

Powodzenia !!! 


