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Próbny test przed zawodami

XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów
25 września 2022 r.

Treść każdego z poniższych zadań zawiera trzy stwierdzenia. Każde z nich jest prawdziwe
lub fałszywe. Jeśli dane stwierdzenie jest prawdziwe, wpisz w odpowiednią kratkę literkę T,
jeśli zaś stwierdzenie jest fałszywe, wpisz literkę N.

Oto przykład poprawnie rozwiązanego zadania:

0. Liczba 12 jest

T a) dodatnia;

N b) nieparzysta;

T c) podzielna przez 3.

Z danego zadania uzyskasz 1 punkt, jeśli Twoje odpowiedzi będą poprawne we wszyst-
kich trzech podpunktach. Jeśli Twoje odpowiedzi będą prawidłowe w dwóch podpunktach,
otrzymasz 0,5 punktu. W pozostałych przypadkach nie otrzymasz punktów.

Na rozwiązywanie zadań przeznacz 75 minut. Nie używaj kalkulatora. Po zakończeniu pra-
cy wpisz otrzymany kod oraz swoje odpowiedzi do formularza dostępnego pod przesłanym
w mailu linkiem. Po zatwierdzeniu formularza na Twoim ekranie pojawią się prawidłowe
odpowiedzi oraz uzyskana przez Ciebie punktacja.

Pamiętaj! Otrzymany kod może być użyty tylko raz. Formularz jest aktywny do godz. 19:30.
Po tym czasie sprawdzenie wyniku nie będzie już możliwe.

Powodzenia!

1. Cyfrą jedności liczby
(
666+999

)200 jest

a) 3;

b) 5;

c) 7.

2. Każdy bok prostokąta zwiększono o 20%. Wynika z tego, że pole prostokąta zwiększyło
się o

a) 40%;

b) 42%;

c) 44%.

3. Liczba 7777...7777︸ ︷︷ ︸
111 siódemek

a) jest podzielna przez 9;

b) jest pierwsza;

c) da się przedstawić w postaci sumy dwóch liczb pierwszych.
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4. Do ośmiu kubków chcemy włożyć łącznie 35 długopisów, przy czym w każdym kubku
powinien znaleźć się co najmniej jeden długopis. Wynika z tego, że

zawsze w którymś kubku znajdzie się co najmniej pięć długopisów;

zawsze w którymś kubku znajdą się co najwyżej cztery długopisy;

można do każdego kubka włożyć inną liczbę długopisów.

5. Po wykonaniu odejmowania
1

n
− 1

n+4
dla pewnej liczby naturalnej n, uzyskano ułamek,

w którym licznik jest równy 1, a mianownik liczbą naturalną. Wynika z tego, że liczba n jest

a) podzielna przez 2;

b) podzielna przez 3;

c) podzielna przez 4.

6. Dany jest trójkąt ABC , w którym BC=AC oraz<) AC B=90◦. Niech K LM N będzie kwadra-
tem, którego wierzchołki K , L leżą na boku AB , wierzchołek M na boku BC , a wierzchołek
N na boku AC . Wynika z tego, że

a) odcinki AK , K L, LB mają równe długości;

b) obwód trójkąta ABC jest dwa razy większy od obwodu kwadratu K LM N ;

c) stosunek pola trójkąta ABC do pola kwadratu K LM N jest równy
9

4
.

7. Liczby rzeczywiste a, b spełniają warunek a3 > a2b. Wynika z tego, że

a) a >b;

b) a2 >b2;

c) a > 0.

8. Dodatnia liczba całkowita a jest nieparzysta, a dodatnia liczba całkowita b daje z dziele-
nia przez 4 resztę 2. Wynika z tego, że liczba a ·b

a) jest parzysta;

b) jest podzielna przez 4;

c) daje z dzielenia przez 4 resztę 2.

9. Dodatnie liczby a, b są całkowite. Wynika z tego, że liczba a
p

12− bp
3

jest

a) niewymierna;

b) wymierna;

c) dodatnia.
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10. W szkolnej lidze piłki nożnej bierze udział pięć klas. Każda klasa zagrała z każdą inną
jeden mecz, nie było remisów. Wynika z tego, że

a) któraś klasa wygrała co najmniej dwa spotkania;

b) któraś klasa przegrała co najmniej trzy spotkania;

c) pewne dwie klasy wygrały tyle samo spotkań.

11. Różne liczby a, b są dodatnie i całkowite. Wynika z tego, że

a) liczba
a+b

a−b
jest całkowita;

b) liczba
a2+b2

a−b
jest całkowita;

c) liczba
a2−b2

a+b
jest całkowita.

12. Punkt P leży wewnątrz trójkąta ABC . Punkt P odbito symetrycznie względem prostych
BC , C A, AB , uzyskując odpowiednio punkty D , E , F oraz sześciokąt AF BDC E . Wynika z te-
go, że

a) suma miar kątów wewnętrznych sześciokąta AF BDC E przy wierzchołkach A, B , C
jest równa sumie miar jego kątów wewnętrznych przy wierzchołkach D , E , F ;

b) pole sześciokąta AF BDC E jest dwa razy większe od pola trójkąta ABC ;

c) sześciokąt AF BDC E jest wypukły.

13. Wśród każdych pięciu kolejnych dodatnich liczb całkowitych

a) któraś jest złożona;

b) któraś jest pierwsza;

c) któreś trzy są długościami boków trójkąta.

14. Liczba 1100+2100+3100+ ...+200100 jest

a) parzysta;

b) podzielna przez 4;

c) nieparzysta.

15. Wewnątrz sześcianu o krawędzi 2 można umieścić

a) trójkąt równoboczny o boku większym od
12

5
;

b) prostokąt o polu większym od
24

5
;

c) sześciokąt foremny o boku większym od
6

5
.


