
SZKOLNA LIGA ZADANIOWA Z MATEMATYKI

Uwaga!

Rozwi¡zania dowolnej liczby bie»¡cych zada« nale»y odda¢ do 23.03.2020.
Zadania nale»y podpisa¢ Klasa, Numer z dziennika, np. osoba z klasy 2H
i numerze w dzienniku 3 wpisuje 2H03.
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Kategoria: Klasa I

Zestaw zada« nr 1

1. (2pkt) Rozwi¡» równanie

(x− 4)2 = −(x+ 3)2 + 2x2.

2. (3pkt) Wyznacz iloczyn zbiorów rozwi¡za« nierówno±ci:

x− 2

2
≤ 3(x+ 3) oraz 4(x− 3)− (2x+ 8) < 6.

3. (4pkt) Dane s¡ dwie liczby a i b, których stosunek wynosi 4 : 7. Je»eli
mniejsz¡ z tych liczb zwi¦kszymy o 11, a wi¦ksz¡ zmniejszymy o 30%, to
stosunek otrzymanych liczb wyniesie 13 : 14. Oblicz warto±¢ wyra»enia:

|a− b|√
5a

.
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Kategoria: Klasa II

Zestaw zada« nr 1

1. (2pkt) Rozwi¡» nierówno±¢ x(x+ 3) < −2.

2. (2pkt) Matka i córka maj¡ ª¡cznie 72 lata. 4 lata temu matka byª trzy-
krotnie starsza od córki. Ile lat ma matka, a ile córka?

3. (4pkt) Dana jest funkcja kwadratowa okre±lona wzorem

f(x) = −3(x+ 2)2 + 1

(a) podaj wspóªrz¦dne wierzchoªka paraboli b¦d¡cej wykresem tej funk-
cji.

(b) podaj zbiór warto±ci tej funkcji.

(c) podaj równanie osi symetrii paraboli b¦d¡cej wykresem tej funkcji.

(d) podaj wzór tej funkcji w postaci ogólnej.



Kategoria: Klasa III

Zestaw zada« nr 1

1. (2pkt) Ze zbioru liczb {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} losujemy dwa razy po jednej
liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobie«stwo zdarzenia A polegaj¡-
cego na wylosowaniu liczb, których iloczyn jest licz¡ nieparzyst¡. Wynik
przedstaw w postaci uªamka nieskracalnego.

2. (2pkt) Rozwi¡» równanie

(x3 + 125)(2x2 − 7x− 9) = 0.

3. (4pkt) Dwa boki kwadratu zawieraj¡ si¦ w prostych o równaniach
y = −2x+ 5 i y = −2x− 3. Oblicz pole tego kwadratu.
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Kategoria: Klasa IV

Zestaw zada« nr 1

1. (2pkt) Rozwi¡» nierówno±¢

x(3x− 4) < 5x+ 12

2. (2pkt) Wyka», »e dla dowolnych liczb rzeczywistych a i b prawdziwa jest
nierówno±¢

2a2 − 4ab+ 5b2 ≥ 0.

3. (4pkt) Ci¡g geometryczny (an) jest okre±lony dla ka»dej liczby naturalnej
n ≥ 1. Ilorazem tego ci¡¡gu jest liczba q =

√
2, a iloczyn 5 pocz¡tkowych

wyrazów tego ci¡gu: a1, a2, a3, a4, a5 jest równy -7776.

(a) Oblicz pierwszy wyraz tego ci¡gu.

(b) Oblicz sum¦ pierwszych o±miu wyrazów tego ci¡gu.


