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Rozwiązania – etap III    (szkoła podstawowa) 

 
 
Zadanie 1. Zauważmy, że: 

  liczba: 
145  kończy się cyfrą ;5  

  liczba 
1910  kończy się cyfrą ;0  

  liczba 981.........8199.......99

1 cyfrą się
konczy 

iloczyn ten razy 5

2211     kończy się cyfrą 9 . 

     suma 
111914 9105   kończy się cyfrą .4  

 
 
  
 Ponadto mamy: 

  liczba  22.......222
razy 13

44453

   216.........1616

6 cyfra
siekonczy 

liczba ta

      więc kończy się cyfrą 2 . 

 
 oraz:  

  liczba  33.......333
razy 10

22221

    39.......99
razy 10

 381.........8181

1 cyfra ostatnia
razy 5

     zatem ten  

iloczyn kończy 

się cyfrą .3  

     suma 
2153 32   kończy się cyfrą .5  

 
 

 Na koniec mamy:   
4................

111914 )9105(






5...........

2153 )32(



   - ten iloczyn kończy się cyfrą .0  

   

Odpowiedź: Ostatnia cyfra liczby )32()9105( 2153111914   to .0  
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Zadanie 2. Niech x - liczba zadań rozwiązanych bezbłędnie; 

 wtedy x20   - liczba zadań z błędem w rozwiązaniu. 

  
 Z warunków zadania mamy: 

   80)5()20(10  xx  

            80510010  xx  

                    8010015 x  

                   18015 x  

            .12x  

Odpowiedź: Uczeń bezbłędnie rozwiązał 12  zadań, natomiast 8 zadań miało błąd w rozwiązaniu. 

 

 

Zadanie 3. Zauważmy, że:          

)(   -  ten układ sześciu cyfr będzie się                                             

 nieskończenie wiele razy  

  powtarzał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ ,3r  306:183  to na 183 miejscu po przecinku pojawi się trzecia cyfra z 

układu ),( to znaczy cyfra .8  

Odpowiedź: 183cyfra po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby 
13

7
 to .8  

    

    70                    

   13-                

   20                 

  78-             

    80               

52 -           

60             

  104-       

   10 1         

39-       

50         

65 -  

70   
   

0   

5538461,013:7      

)(
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Zadanie 4.  

 

 

 

 

 Dane: 

  42ABCDP cm2 

  7LDAP cm2 

 

 Wystarczy zauważyć, że trójkąty CLK i CLA mają to samo pole – gdyż mają wspólną 

podstawę CL i  tę samą wysokość .h Zatem: 

    CLACLK PP          )( . 

 co więcej: 

    .cm21cm42
2

1

2

1
       )( 22   ABCDCLALDA PPP  

 Z )(  i )( dostajemy, że: 

     
22 cm21cm7  CLKP  

     .cm14 2CLKP  

Odpowiedź:  Trójkąt CLK  ma pole równe 14cm2 , pole trójkąta LDA  wynosi 7 cm2, zatem trójkąt 

CLK  ma pole dwa razy większe od pola trójkąta LDA . 
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Zadanie 5.  

 

 Dane:  36ABCDP cm2;  

 skoro ABCD jest kwadratem, N M, L, K, są środkami jego boków,  to czworokąt 

KLMNjest kwadratem, oraz 

  PMQPLMKPN PPP    

  AKNMDQBLP PPP    

 Zatem: .cm18cm36
2

1

2

1
))) 22   ABCDBCDPLCMAKPNPLCM PPcbaPPP  

Odpowiedź:  Suma pól zakreskowanych czworokątów wynosi 18cm2.  

 


