
XV Regionalny Konkurs Matematyczny  
klas I-II szkół ponadgimnazjalnych regionu słupskiego 

Etap szkolny - dnia 18. kwietnia 2007r. 
Czas rozwi�zywania: 90 minut 

 
Główny organizator: Słupskie Stowarzyszenie Matematyczne „KANGUR” 
Współpraca: O�rodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 
 
Zadanie 1 (5 pkt.): 
W prostok�tnym układzie współrz�dnych wyznacz zbiór BAP ∩= taki, �e: 

( ){ }1:, −≤= xyyxA   i ( ){ }0:, ≥= xyxB . Wyznacz ł�czn� długo�� cz��ci wszystkich 

prostych kxy += , zawartych w zbiorze P, gdzie: { }0∪∈ +Ck  przyjmuje warto�ci dziedziny 

funkcji 22 162)( kkkkf −++= . 

 
Zadanie 2 (5 pkt.): 

Prosta 2
3
3 −= xy  oraz osie OX i OY prostok�tnego układu współrz�dnych wyznaczaj�             

na płaszczy�nie XOY trójk�t prostok�tny. Wykre�lono okr�g styczny do dłu�szej 
przyprostok�tnej i przechodz�cy przez wierzchołek k�ta ostrego, którego �rodek le�y                      
na przeciwprostok�tnej. Wyznacz stosunek pola cz��ci koła (wyznaczonego przez okr�g) 
zawartego w tym trójk�cie do pola pozostałej cz��ci koła.  
 
Zadanie 3 (5 pkt.): 
Ci�g liczbowy okre�lony jest nast�puj�co: 2)12)(12( +−= knan . 
a) Dla jakiej liczby Ck ∈  suma trzech pocz�tkowych wyrazów tego ci�gu jest równa 81k? 
b) Dla jakiej liczby Rk ∈  suma 3 pocz�tkowych wyrazów ci�gu, spełniaj�cych wy�ej 
wymieniony warunek, jest najmniejsza? Podaj warto�� tej sumy. 
  
 
Zadanie 4 (5 pkt.): 

Rozstrzygnij, czy rozwi�zania równania  
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jako pot�gi liczb naturalnych o wykładniku naturalnym.  

Podaj, które wyrazy ci�gu  okre�lonego wzorem 
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przyjmuj� warto�ci dodatnie. 
 
Zadanie 5 (5 pkt.): 
Z drutu o długo�ci 5,4 metra nale�y zbudowa� szkielet graniastosłupa prostego, którego 
podstaw� jest trójk�t prostok�tny taki, �e przeciwprostok�tna jest o 160% dłu�sza ni� jedna                    
z przyprostok�tnych.  Jak� wysoko�� powinien mierzy� ten graniastosłup,  je�eli jedna z jego 
�cian bocznych jest kwadratem, a wymiary graniastosłupa wyra�one s� z dokładno�ci�                  
do 1 cm? Podaj obj�to�� tego graniastosłupa. 
 


