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Etap wstępny edycja 2020 (grudz ień 2019 )  
.  

*Rozwiązanie każdego zadania przedstawić na osobnym arkuszu formatu A4. 
*Wszystkie, nawet częściowe rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę przez sprawdzających.  
                            

 

Zadanie 1.(7 punktów) Bike and Run 
 Zredaguj odpowiedź w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim lub włoskim, używając co najmniej 30 słów. 

 

Zadanie 2. (5 punktów) Zapytaj o program! 

Dysponujemy robotem, którego można zaprogramować wyłącznie za pomocą czterech 

następujących poleceń: 

Idź do przodu (porusza się do przodu o jeden lub kilka kroków -kratek) 

Skręć w prawo (skręca pod kątem 90° w prawo) 

Skręć w lewo (skręca pod kątem 90° w lewo) 

Powtórz …. razy […] (powtarza … razy polecania z kwadratowego nawiasu). Długość programu jest 

wyrażona liczbą poleceń zapisanych pogrubioną czcionką. W podanym przykładzie robot jest 

skierowany w prawą stronę kartki w punkcie A. Oto program realizujący przedstawiony przykład 

przy jak najmniejszej liczbie poleceń. 

Powtórz 2 razy [Idź do przodu o dwie kratki; Skręć w lewo; Idź się do przodu  o jedną kratkę; Skręć w lewo] 

Napisz program, przy pomocy którego zrealizowana zostanie podana na rysunku obok figura, przy jak najmniejszej 

liczbie poleceń, gdy punkt B jest skierowany w prawo. 

 

Chloé e Lucille partecipano in coppia alla loro prima corsa “Bike 

and Run” lunga 27 km. Si tratta di una competizione  sportiva 

nella quale un partecipante corre mentre il  compagno pedala in 

bicicletta. Ogni coppia può usare una sola bicicletta. Ogni volta 

che una delle due concorrenti scende dalla bicicletta, la lascia sul 

bordo della strada e prosegue a piedi. Quando la sua compagna 

arriva a piedi, la recupera e prosegue pedalando. Chloé corre a 8 

km/h e pedala a 20 km/h mentre Lucille corre a 10 km/h e pedala 

a 16 km/h. 

Spiegate come la coppia si deve organizzare per arrivare 

insieme al traguardo. Quanto dura la corsa?        

_____________________________________________ 

Chloé y Lucile quieren participar en su primer « Bike and Run » de 

27 km. Se trata de una competición deportiva en la que 

una persona corre mientras la otra pedalea. Se utiliza una única 

bici para las dos participantes que se relevan. Cada vez que una 

de las chicas se baja de la bici, la déjà en el borde del recorrido y 

sigue la carrera a pie. Cuando su compañera llega a pie, coge la 

bici y comienza apedalear Chloé corre a 8 km/h y pedalea a 20 

km/h. Lucille corre a 10 km/h y pedalea a 16 km/h. 

¿Cómo pueden organizarse las dos chicas para llegar 

juntas a la meta? ¿Cuánto tiempo durará la carrera?  

 _____________________________________________ 

Chloé et Lucille veulent participer à leur premier « Bike and Run » 

de 27 km. Il s’agit d’une épreuve sportive dans laquelle une 

personne court pendant que l’autre roule à vélo. Un seul vélo est 

utilisé par les deux concurrentes qui se relaient. Chaque fois 

qu’une des deux filles descend du vélo, elle le laisse sur le bord 

du parcours et continue la course à pied. Quand sa coéquipière 

arrive à pied, elle prend le vélo et se met à rouler. Chloé court à 

8 km/h et roule à vélo à 20 km/h. Lucille court à 10 km/h et roule 

à vélo à 16 km/h.                                                                   

Comment les deux filles peuvent elles s’organiser pour arriver 

ensemble sur la ligne d’arrivée ? Combien de temps durera 

leur course? 

Chloe and Lucille want to take part in their first “Bike and Run” 

event that covers a route of 27 km. This is a sports event in 

which one person runs while the other rides a bicycle. Both 

contestants use the same bicycle, taking turns as needed. Each 

time one of the girls dismounts, she leaves the bicycle at the 

side of the road and continues on foot. When her teammate 

arrives on foot, she mounts the bike and continues cycling. 

Chloe runs at a speed of 8 km/h and cycles at 20 km/h, while 

Lucille runs at 10 km/h and cycles at 16 km/h. 

How can the girls plan so that they cross the finish line at 

the same time? 

How long does it take them to complete their route? 

Chloé und Lucille wollen an ihrem ersten Bike and Run 

teilnehmen. Beim Bike and Run absolvieren beide Mitglieder 

eines Teams dieselbe Strecke mit nur einem Fahrrad, das 

abwechselnd benutzt werden darf. Eine Person im Team fährt 

also Fahrrad, während die andere läuft. Wenn sie vom Rad 

steigt, lässt sie es am Wegrand für die andere Person stehen 

und setzt das Rennen zu Fuß fort. Wenn die Teamkollegin das 

Fahrrad zu Fuß erreicht hat, steigt sie auf und setzt das 

Rennen auf dem Rad fort. Es darf beliebig oft gewechselt 

werden. Chloé läuft 8 km pro Stunde. Mit dem Rad fährt sie 20 

km pro Stunde. Lucille läuft 10 km pro Stunde. Mit dem Rad 

fährt sie 16 km pro Stunde. Die Wettkampfstrecke ist 27 km 

lang. 

Wie müssen sich die beiden Mädchen das Rennen 

einteilen, um zusammen die Ziellinie zu überqueren? 

In welcher Zeil absolvieren sie die 27 km?  

____________________________________________ 
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Zadanie 3. (7 punktów) Suma pól! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie mierząc boków kwadratów, skonstruuj 

kwadrat o takim samym polu, co suma pól trzech 

zaproponowanych kwadratów na rysunku. 
(Przenoszenie długości boków kwadratu za pomocą 

cyrkla jest dozwolone; rysunek płatka śniegu nie jest 

wymagany). 

 

Zadanie 5. (7 punktów) Płyn wyrównuje! 

 

W pewnym akwarium w kształcie 

prostopadłościanu jest woda. 
Wewnętrzne wymiary podstawy, 

wyrażone w centymetrach, są 

liczbami całkowitymi. 
Jeannette wkłada na dnie 

akwarium sześcian o krawędzi 10 

cm. Wówczas poziom wody jest 

równy wyskości sześcianu. Następnie zamienia ten 

sześcian na sześcian o boku długosci 20 cm. Tym 

razem poziom wody jest także równy wysokości 

sześcianu. 
Podaj wymiary podstawy akwarium i oblicz 

objętość wody. Uzasadnij odpowiedź. 
_______________________________________ 

Zadanie 4. (5 punktów) Trzymać linię! 

Pewien handlarz sprzedaje różne rodzaje owoców. 

Napełnił siedem torebek, umieszczając w każdej z 

nich inny rodzaj owoców. Dla każdej torebce ustalił 

pewną cenę. Zamiast etykietki sporządził rysunek, 

na którym każdy punkt przedstawia jedną torebkę. 

Na osi odciętych naniósł masę torebki w 

kilogramach i przyporządkował jej cenę w euro na 

osi rzędnych. 
 

 
 

Przy pomocy rysunku znajdź dwie torebki owoców 

w tej samej cenie za kilogram. Następnie ustal 

kolejność torebek, biorąc pod uwagę cenę za 

kilogram, od najniższej do najwyższej. Uzasadnij 

odpowiedź. 
 

Zadanie 6. (5 punktów) Zęby i liczby całkowite ! 
W przedstawionym urządzeniu obok liczby zapisane obok kół zębatych wskazują liczbę zębów 

odpowiedniego koła.  
Czy koła A i B obracają się w tym samym kierunku?  

 

Jaka jest najmniejsza liczba obrotów, którą musi wykonać 

koło A, aby każde z kół A i B wykonało całkowitą liczbę 

obrotów, różną od zera? 

 

Ile obrotów wykona wówczas koło B? Uzasadnij odpowiedź. 
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Zadanie 7. (7 punktów) Czworościan ze środków! 

Z trójkąta ABC, jeśli tylko ma trzy kąty ostre, można łatwo na skonstruować czworościan. W tym celu wystarczy 

narysować proste, łączące środki jego boków, następnie 

zagiąć trójkąty wzdłuż tych prostych tak, aby połączyć ich 

wierzchołki w wierzchołku S. Otrzymany czworościan, 

nazwany jest równościennym, ponieważ jego cztery ściany 

dają się na nałożyć jedna na drugą. Przyjrzyjmy się teraz 

punktowi H który jest rzutem punktu S na płaszczyznę 

podstawy, a odcinek HS jest wysokością czworościanu. Przy 

podnoszeniu ścian bocznych, zauważymy, że punkt H musi 

koniecznie znaleźć się wewnątrz trójkąta wyjściowego ABC.  

Czym jest punkt H dla trójkąta wyjściowego ABC ? 
 

Zadanie 8. (5 punktów) Sześć cyfr 

Uzupełnij wszystkimi cyframi od 1 do 6, tak, aby równanie było prawdziwe. 

 

 

 

 

 

Zadanie 9. (7 punktów) Szalone zadanie ze znaczkami! 

 

Gerard posiada w swojej kolekcji znaczków egzemplarze o nominałach  

1€, 2€, 3€, 4€ lub 5€. Może wypełnić szesnastoma znaczkami ze swojej kolekcji 

wszystkie pola tabeli 4x4, w taki sposób, żeby w żadnym wierszu, w żadnej 

kolumnie, na każdej przekątnej ani równoległej do przekątnej nie znalazły się 

dwa znaczki o tym samym nominale. 

Podaj możliwe ułożenie szesnastu znaczków w tabelce. 

 

Zadanie 10. (10 punktów) Jak na huśtawce! 

Dane są cztery pojemniki: A, B, C i D. 

 

 

 

Niektóre z pojemników, puste i całkowicie napełnione wodą, postawiono 

na wadze. Tabelka obok pokazuje wyniki ważenia.  

Na rysunku tabeli pojemniki w lewej kolumnie są puste, a w prawej  

- pełne. 

Kierując się tymi wskazówkami ustaw pojemniki na dwa różne 

sposoby: 
- od najlżejszego do najcięższego, gdy są puste;. 
- w kolejności rosnącej ze względu na objętość wody, którą mogą 

zawierać. 
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Zadania dodatkowe dla I klas liceum lub technikum 

Zadanie 11. (5 punktów) Para pięciościanów ! 

Pięciościan to wielościanem, który ma pięć ścian. 

 

Na karcie odpowiedzi narysuj dwa pięciościany w perspektywie cavaliere, 

które nie mają takiej samej liczby krawędzi. 

 

 

 

 

Zadanie 12. (7 punktów) Grobla w Malo 

 

Wracając z plaży, Lily chce wejść na groblę w Malo-les-Bains. 

Grobla ma 5 metrów wysokości. Najkrótsza, a co za tym idzie 

najbardziej stroma droga ma długość 10 metrów; stosunek wysokości 

grobli do długości tej ścieżki jest równy 5 do 10. Kąt nachylenia wynosi 

50%. Zmęczona dziewczyna postanawia wspiąć się po linii prostej, ale  

ona jest nachylona do najkrótszej drogi pod katem 45 °. 

Oblicz w procentach nachylenie nowej drogi. Pod jakim kątem Lily 

powinna się oddalić, aby nachylenie wyniosło 25%? Uzasadnij odpowiedź. 

 

Zadanie 13 (10 punktów) Wyzwanie na kostki ! (dla I klas szkół ogólnokształcących) 

Pewnego deszczowego popołudnia Anatol i Barnaba bawili się w tworzenie niecodziennych 

kostek: takich, w których liczby na przeciwległych ścianach będą równe. Anatol stworzył 

kostkę A z liczbami 2, 4 i 10, a Barnaba kostkę B z liczbami 3, 5 i 8. 

Rzucają kostkami równocześnie. Prawdopodobieństwo wypadnięcia każdej ze ścian jest 

takie samo. Wygrywa gracz, który wyrzuci na górnej ścianie liczbę większą od liczby 

wyrzuconej przez przeciwnika. 

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wygra Anatol? Wyjaśnij. Siostra chłopców, Chloé, 

przychodzi i rzuca im następujące wyzwanie: „Skonstruujcie podobną kostkę z trzema 

innymi liczbami, taką, żebym miała mniej niż 50% szans na wygraną jeśli zagram z 

Anatolem, a ponad 50% szans na wygraną jeśli zagram z Barnabą.” 

Podaj przykład kostki odpowiadającej wyzwaniu . 

 

Zadanie 13 (10 punktów) Geometria spod szklanek  (dla I klas technikum) 

 

W pewnej restauracji postawiono na stole trzy okrągłe podstawki o średnicy 10 cm. 

W zabawie układa się trzy koła w taki sposób, aby ich środki były wierzchołkami trójkąta 

równobocznego. Przybliżammy je tak, aby szare pole pokazane na ilustracji obok 

zniknęło. Wszystkie trzy środki są nadal wierzchołkami trójkąta równobocznego. 

 

Podaj długość boku trójkąta równobocznego w momencie, w którym znika szare pole. 

 


