
•Sprawdzian
po klasie l O"na Litwie
Sprawdzian po 1O klasie na Litwie

jest nieobowiazkowy, ale jednolity

w calym kraju.

• WALERY JAGLINSKI

zkola podstawowa na Litwie ma 10
klas, po których ukonczeniu ucznio
wie maja nieobowiazkowy spraw-

dzian wiedzy z jezyka panstwowego, je
zyka ojczystego i matematyki. Ujednoli
cony, ogólnolitewski sprawdzian wiedzy
z matematyki oraz czesci pisemne spraw
dzianów z jezyka polskiego i litewskiego
sa bardzo podobne do odpowiednich eg
zaminów maturalnych, czesci ustne
sprawdzianów wiedzy z jezyka polskie
go i litewskiego przebiegaja zas w taki
sam sposób, jak zaliczenia ustne z tych
przedmiotów w klasie maturalnej. Przy
stepujac do tych sprawdzianów, uczen
moze sprawdzic swoja wiedze w stosun
hl do obiektywnych oczekiwan.

Chec wziecia udzialu w sprawdzianie
deklaruja uczniowie klas dziesiatych w
tenninie do 15 stycznia.

Przedstawiamy zadania z arkuszy eg
zaminacyjnych z matematyki po roku
szkolnym 2008/09 i 2007/08. W oryginal-

nych arkuszach redakcja dokonala zmian
tak, aby arkusze mogly zostac uzyte w pol
skich szkolach. Po pierwsze, zmieniono
uklad zadan tak, aby tresci pojawiajace
sie w Polsce dopiero w pierwszej klasie
liceum (równania kwadratowe, funkcja
kwadratowa oraz nierównosci) znalazly
sie na koncu. Po drugie, jedno z zadan
przedstawiono w dwóch wariantach:
licealnym i gimnazjalnym, po trzecie
wreszcie, zwiekszono liczbe zadan w ar
kuszu z 2008 tak, aby oba arkusze mialy
podobny poziom trudnosci i taka sama
liczbe punktówl. Redakcja zdecydowala
tez o zamianie polskich imion pojawiaja
cych sie w zadaniach tekstowych na imio
na litewskie.

Dotychczas zadania z matematyki na
sprawdzianie wiedzy po szkole podstawo
wej sa tlumaczone na jezyki mniejszosci
narodowych, podobnie jak karta wzorów;
w przyszlosci uczniowie maja otrzymac,
tak jak teraz na maturze, arkusze z zada
niami wylacznie w jezyku litewskim.

Zadania sa opracowane przez N aro
dowe Centrum Egzaminacyjne, które jest

I

1 Oryginalny arkusz z 2008 byl obliczony na
45 punktów, podczas gdy ten z roku 2009 na
55 punktów.
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,~ Ilkeum

panstwowa instytucj a, odpowiedzialna za
organizacje i przebieg egzaminów ma
turalnych, zaliczen, sprawdzianu wiedzy
za okres szkoly podstawowej oraz egza
minów z jezyka panstwowego i wiedzy
o konstytucji Republiki Litewskiej. In
stytucja ta koordynuje równiez na Litwie
badania miedzynarodowe z zakresu
oswiaty.

Formularz sprawdzianu rozpoczyn2.
karta wzorów. Uczen moze ponadto k
rzystac tylko z przyborów do pisania, kre
slenia oraz kalkulatora bez pamieci tek
stowej. Uczniowe maja na wypelnieni
testu 2 godziny zegarowe.

W jednym z najblizszych numerów
zaprezentujemy litewskie zadania matu
ralne.

WZORY

Wzór procentów skladanych. Sn :::S (l + l~Or 'gdzie S -wielkosc poczatkowa, p - oprocentowanie,
n - liczba okresów.

Rozklad trójmianu kwadratowego na czynniki: ax2 +bx +c = a(x-xl)(x-x2)'

Funkcje trygonometryczne. sin 2 a + cos2 a = l , 1 + tg 2 a = +.cos a

li 0°30°45°60°90°

sina
O1/2

-./2/2h/21
cos li

1
-13/2-./2/2112O

tg li
O-13/3l..J3-

Trójkat. a 2=b2 +c2 - 2hccosA, -!!-=-/!-= -:=-=2R, S =rp = abc,smA smB smC 4R

gdzie a, b, c - boki trójkata, A, B, C - katy przeciwlegle, p - pól obwodu,
r i R - promienie okregu wpisanego i opisanego. S - pole.
Suma miar katów wielokata l800(n - 2), gdzie n -liczba katów wielokata.

WycinekkM3. s= 1tR2 .a) = 2nR .a,gdziea-miarakatasrodkowegowstopniach,360· 360·
S - pole "'''ycinka, 1- dlugosc luku wycinka, R - promien okregu.

Objetosc graniastoslupa. V::: SH, gdzie S - pole podstawy, H - wysokosc graniastoslupa.

Objetosc ostroslupa. V::: .!SH, gdzie S - pole podstawy, H - wysokosc ostrosLupa.3

Objetosc stoika. V::: ~ 1tR2 H, V = ~ SH, gdzie R - promien podstawy, H - wysokosc stozka,

S - pole podtsawy.
Pole powierzchni bocznej stozka. S = 1tRJ, gdzie 1- tworzaca, R - promien podstawy stozka.

Objetosc walca. V = llR2 H, gdzie R - promien podstawy walca, H -wysokosc walca.

Pole powierzchni bocznej walca. S = 2nRH, gdzie R - promien podstawy, H - wysokosc walca.
4

Objetosc kuli. V = '3 nR 3 , gdzie R - promien kuli.

Pole powierzchni kuli. S = 41tR2, gdzie R - promien kuli.
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liceum

I I
3 W polskim tlumaczeniu dziewczynka miala na

imie Natalia.
4 W polskim wariancie Tomek.

II

2006 rok

12602

2005

I

2004

15165 15571

liczba ludzi

Pomóz dziewczynce odpowiedziec na
pytania:

a) (1 punkt) Ile osób lacznie zamieszkalo
na Litwie w okresie 2004-2006 r.?

b) (l punkt) W którym roku z Litwy wy
jechalo najmniej osób?

w (1 punkt) Tomas4 wycial z kratko
wanego papieru dwie figury. Jaka czesc
figury (I) stanowi figura (II)? Odpowiedz
zapisz w postaci ulamka.

\lI Neringa3 znalazla w czasopismie dia
gram, przedstawiajacy dane o liczbie lu
dzi, którzy przyjechali, aby zamieszkac
na Litwie oraz tych, którzy z Litwy wy
jechali.

:]]2 (1 punkt) Oblicz miare kata a:

2 zadanie dodane przez redakcje

-4' R . , ..~ OZWlaZrownama:

a)(2 punkty) 3x-l00 = x- 2.

b)2 (3 punkty)
liceum: x2-3x-4 = O

gimnazjum: (x-4)(x+ 1) = O

Rok2008 (44 + 9 punktów)
Czas: 2 godziny

JJ Oblicz:
1

a) (1 punkt) 3-0,5;
1

b) (l punkt) 7:7;
) (l punkt) fi +fi ;

d) (l punkt) 1% liczby 500;

ei (l punkt) 34.

-2' U "___ prosc:

a) (l punkt) 2a+4b+6,5a-b;

b) (l punkt) 6 - (a- 6);

2a8
) (1 punkt) -7 ;a-

d) (2 punkty) (2X+l + 2-X)._I_.7 7 x+3
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noksztalcace zostaly zaopatrzone w sprzet
komputerowy.

l1QJ Przyprostokatne trójkata prostokat
nego AKB sa równe 5 dm i 12 dm.

Ile komputerów, majacych dostep do in
ternetu, bylo w szkolach na poczatku roku
szkolnego 2006-20077 Odpowiedz podaj
z dokladnoscia do setek.

Liczba komputerów,
majacych dostep do internetu

Lacznie %

80?44740

Lacznie
komputerów

GJ W szkole ma sie odbyc impreza i
nalezy wybrac prowadzacych. Organiza
torzy.postanowili ich wylosowac. Zglosi
lo sie 5 dziewczat i 3 chlopców.

a) (l punkt) Ile istnieje mozliwosci wy
boru jednego prowadzacego?

b) (l punkt) Ile istnieje mozliwosci wy
boru pary prowadzacych (dziewczyny
i chlopca)?

c) (2 punkty) Która sytuacja jest bardziej
prawdopodobna przy losowym wyborze
tylko jednego prowadzacego impreze:
A - "na prowadzaca wybrano dziewczy
ne", B - "na prowadzacego wybrano
chlopca"? Odpowiedz uzasadnij.

W Na podstawie wykresu funkcji
f(x) = x-l narysowanego ponizej:

a) (1 punkt) ustal wspólrzedne punktu
przeciecia sie wykresu funkcji i osi Ox;

b) (l punkt) porównaj wartosci funkcji dla
argumentów 3 i O;

c) (l punkt) ustal, dla której wartosci
zmiennej niezaleznej wartosc funkcji jest
równa 1.

m (2 punkty) Departament Statystyki
podal przyblizone dane: jak na poczatku
roku szkolnego 2006-2007 szkoly ogól-

Oblicz:

a) (l punkt) dlugosc boku AB trójkata;

b) (l punkt) pole trójkata AKB;

c) (2 punkty) wysokosc KD trójkata. Od
powiedz zapisz z dokladnoscia do 0,1 dm.

® W warsztacie szkolnym uczniowie
przerabiali drewniane pólfabrykaty. Z sze
scianu o krawedzi 10 cm Stasys wycial
szesc stozków.

Stozki mialy wspólny wierzcholek w srod
ku szescianu. Otrzymany detal (na rysun
ku) Stasys postanowil pomalowac.

matematyka



14. Boki prostokata maja dlugosci: x oraz
4-x2, zatem jego obwód wynosi: O(x) =
= 4x+2· (4-x2) = -2x2+4x+8, skad znaj
dujemy xw= 1

4. a)x=49, b)x=-llubx=4.

5. a) 5553+6789+7745 =20087, b) 2006.
1

6. "4

7. a) 8, b)5·3=15, c)A(wgrupiechet
nych jest wiecej dziewczat).

8. a)(l, O), b)f(3) >((O),
c) x = 2 (f(2) = 1).

9. 44740.18000= 35792 ~ 35800.

10. a) IABI=~IAKI2+IBKI2 =13dm,

1 2

b) PAKB ="2IAKI·IBKI=30dm ,

1
c) PAKB ="2IKDI·IABI, zatem

2PABC 60
IKD I= TAEl = 13 ~ 4,6 dm.

11. a) Ps = 100 cm2, b) Pp = nr2, ale
r = 5, czyli Pp = 25n cm2,

c) Pb = nrl. Poniewaz l=..Jh2+r2 =

= 5./2, zatem Pb = 25./2·n cm2,

d) Pd = 6(Pb + (Ps -Pp)) =

= 6· (100+ 25n(./2 -l)) ~ 793 cm2.

12. 1710 = 2·3·3·5· 19 = 45 ·38 lub

x(x+7) = 1710 stad x2+7x-1710 = O,

zatem -poniewaz x > O, wiec x = 38. Dlu
gosc ogrodzenia, obwód prostokata, wy
nosi 166 m.

13. x ~ -4, najmniej sze naturalne rozwia
zanie to x = O.

a) (1 punkt) Wyznacz pole jednej sciany
szescianu.

b) (2 punkty) Oblicz pole podstawy stoz
ka.

c) (3 punkty) Oblicz pole powierzchni
bocznej stozka.

d) (2 punkty) Oblicz pole powierzchni
otrzymanego detalu, który Stasys posta
nowil pomalowac, przyjmujac n ~ 3,14.
Odpowiedz zapisz z dokladnoscia do licz
by calkowitej.

@ (4 punkty) Jeden brzeg dzialki w
ksztalcie prostokata jest o 7 metrów krót
szy od drugiego. Powierzchnia dzialki
\vynosi 1710 m2. Dzialke ogrodzono. Jaka
jest dlugosc ogrodzenia tej dzialki?

Liceum

ms (3 punkty) Rozwiaz nierównosc
6x ~ -24 i przedstaw na osi liczbowej jej
rozwiazanie. Wyznacz najmniejsze natu
ralne rozwiazanie tej nierównosci.

JY.\ (6 punktów) Dana jest figura ogra
niczona parabola f(x) = 4-x2 i osia Ox.
W te figure wpisano prostokat, którego
dwa wierzcholki leza na paraboli, a pozo
'tale dwa - na osi Ox. Wyznacz takie dlu
gosci boków tego prostokata, aby jego
obwód byl najwiekszy.

Rozwiazania
1

1. a) -6' b) 49, c) 2-13, d) 5.

2. a)8,5a+3b, b) 12-a, c)2a6, d)~,
e) 81
3. 48°.

s zadanie dodane przez redakcje
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a) (l punkt) 5a+2b-3,5a;

b) (3 punkty) (a- 3)2 +3a· 5.

~\ Diagram slupkowy przedstawia oce
ny, które Jan dostal z historii w ciagu roku
szkolnego.

5

~\ Sklep oglosil akcje ,,2 + 1 GRATIS".
W ulotce reklamowej napisano: "Kupu
jac 2 serki, trzeci otrzymasz gratis".

109

3

-- --=-n--n~ll-
7 8

Ocena
6

3

5

W czasie akcji Linas wybral 3 serki i wlo
zyl je do koszyka na zakupy.

a) (l punkt) Ile Linas zaplacil za 3 serki?

b) (l punkt) Po powrocie do domu Linas
obliczyl srednia cene jednego serka. Jaka
jest ta cena?

a) (l punkt) Ile lacznie ocen dostal Jan?

b) (2 punkty) Jakajest srednia arytmetycz
na jego ocen?

c) (1punkt) Jaki procent wszystkich ocen
stanowia ósemki?

er. Rozwiaz równania:

a)(l punkt) 2+x = 15

b) (3 punkty) liceum: x2-4x-5 = O; gim
nazjum: (x - 5)(x + 1) = O

Rok 2009 (44 + 9 punktów)
Czas: 2 godziny.

CD Oblicz:
4 2

a) (l punkt) 9-9;
3 1

b) (l punkt) 10'5;
c) (l punkt) 24;

d) (1 punkt) .Jf9 z dokladnoscia do 0,1;
7 2

e)(2 punkty) 9:9'

m (1 punkt) Oblicz miare kata a:

Najwiekszy obwód ma prostokat, gdy
x = XlV = 1. Boki prostokata maja wów
czas dlugosci: 2 i 3.

matematyka



liceum ~ ~ I

Wiedzac, ze [BF[ = 5 oraz IABI = 3, oblicz
pole równolegloboku.

;II Na podstawie ponizszego wykresu
funk .. kCJI y = - wyznacz:

x

B7cm

B 3 cm C

[Z~
A

@ Na wiezy zainstalowano pioruno
chron, który dookola wiezy tworzy strefe
ochronna w ksztalcie stozka. Wysokosc
H stozka ma dlugosc 30 m i jest równa
polowie dlugosci promienia r podstawy
stozka. Domjest odlegly od wiezy o 24 m
(patrz rysunki).

a) (l punkt) Uzasadnij, ze <i:.BAC= <i:.BCA;

b) (l punkt) Uzasadnij, ze IABI = 3 cm;

c) (3 punkty) Udowodnij, ze [CD [= 5 cm;

d) (l punkt) Oblicz obwód trapezu.

@ (3 punkty) Thomas Edison (1847
1931) mial swietne poczucie humoru. Jego
goscie czesto dziwili sie, dlaczego tak
ciezko porusza sie brama przy wejsciu do
jego domu. Nareszcie jeden z przyjaciól
wielkiego wynalazcy osmielil sie mu po
wiedziec: "Taki genialny technik jak ty
móglby naprawic brame, aby sie porzad
nie otwierala". Edison, usmiechajac sie,
odpowiedzial: "Moja brama jest bardzo
madrze wmontowana. Podlaczylem ja do
zbiornika. Kazdy wchodzacy wpompowu
je do niego 20 litrów wody". Gdyby, za
miast naczynia o pojemnosci 20 litrów,
Edison uzyl do napelniania zbiornika na
czynia o pojemnosci 25 litrów, to do na
pelnienia calego zbiornika byloby potrze
ba o 12 osób mniej. Jaka byla pojemnosc
zbiornika na wode?

-,
l1Q. Krótsza przekatna trapezu prostokat-
nego ABCD jest dwusieczna kata proste
go. Podstawy maja dlugosc 3 cm i 7 cm.

DA

,) (1 punkt) Ile zaplacilby Linas, gdyby
\v czasie akcji do koszyka na zakupy wlo
zyl cztery serki?

JJ (3 punkty) Elektryk instaluje prze
wody elektryczne i ma do tego drut izo
lowany koloru zielonego, niebieskiego,
bialego i czerwonego. Dobierajac rózne
kolory, moze on zainstalowac oddzielne
przewody skladajace sie z dwóch drutów.
Ile róznych przewodów moze zainstalo
wac elektryk, uzywajac 4 kolorów (nie
mozna instalowac przewodów z drutu tego
samego koloru, np., zielonego i zielone
go itd.)?

a) (1 punkt) wartosc y, gdy x = -3;
b) (1 punkt) wartosc x, gdy y = 3.

;fI (2 punkty) Dany jest równoleglobok
ABCD, w którym BF jest wysokoscia.
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Liceum

10. a) l-SCBACI = 45°, l-SCABCI = 90°, za
tem l-SCBCA1= 180°-(90°+45°) = 45°,

b) z a) otrzymujemy, ze trójkat ABC jest
równoramienny, czyli IABI = IBCI = 3 cm,

c) Niech F oznacza spodek wysokosci
opuszconej z punktu C, ICFI = IAB I = 3 =
= IAFI, IDFI = IADI-IAFI = 7 - 3 = 4,
z twierdzenia Pitagorasa I CD 12 = I CFI2 +

+IDFI2 = 25, ICDI = 5 cm,

d) 0ABCD = 18 cm.

:r /"\ 164\~
d) (1 punkt) Wyznacz wartosc dlugosci
boku podstawy x, dla której objetosc V(x)

magazynu bylaby najwieksza.
e) (1 punkt) Wyznacz najwieksza mozliwa
objetosc magazynu.

Rozwiazania

2 3
1. a) 9' b) 50 =0,06, c) 16,

d) .J19 >::: 4,4 e) 3,5.

2. 132°.

3. a)x= 13, b)x=-11ubx=5.

4. a) 1,5a+2b, b) a2 +9a+9.

5. a) 16,
2·5 +3·6+5·7 + 2·8+ 1·9+3 ·10

b) s =--------- =16
118 3

=16=78=7,375,
2

c) }6.100%=12,5%.

6. a) 1,381t, b) 0,461t, c) 2,071t.

4·3
7.2=6.8. a)y=-l, b)x=1.

9. ICDI = IABI = 3, SABCD = ICDI·IBFI =
= 15 cm2.

liceum

® (3 punkty) Rozwiaz nierównosc
9 x ~ -18 i przedstaw na osi liczbowej jej
rozwiazanie. Wyznacz najmniejsze natu
ralne rozwiazanie tej nierównosci.

GJtJ6 Sciany magazynu w ksztalcie pro

stopadloscianu maja wysokosc 4 m, a ob
wód jego podstawy wynosi 32 m.

a) (1punkt) Oznacz dlugosc jednego boku
podstawy w metrach przez x i po
kaz, ze pole podstawy jest równe Sex) =
= 16x-x2.

b) (1 punkt) Pokaz, ze objetosc magazy
nujest równa V(x) = -4~+64x.

c) (2 punkty) Wyznacz wspólrzedne
wierzcholka paraboli y = -4x2+64x, któ
ra jest wykresem funkcji V.

A

a) (1 punkt) Wyznacz wartosc r.

b) (1 punkt) Wyznacz dlugosc odcinka CD.

c) (4 punkty) Jaka moze byc najwieksza
wysokosc DE domu, aby znajdowal sie
on calkowicie w strefie ochronnej pioru
nochronu?

I I
6 W podpunktach a) i b) w oryginale bylo po 2

punkty.
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11. V = x· 20 = (x - 12)·25, x = 60,
V = 12001.

r
12. a) 2 = H = 30 m, a zatem r = 60 m,
b) ICDI= IOCl-IODI =r-IODI = 36m,

c) lED I = ? Z twierdzenia Talesa:

I CD I = I CO I = ~ = 2
IEDI IOBI H

zatem I ED I = I C~ I = 18 m.

13. x;:::: -2, najmniejsze naturalne rozwia
zanie to x = o.

14. a)Op=2x+2y,zatem x+y=16.
Poniewaz Pp = xy, wiec Pp = x(16 - x) =
= _x2+ 16x,

b) V=Pp.H=(-x2+16x).4=-4x2+64x,

c) Xw = 8 orazyw = 256,

d) x =xw= 8,

o

zastepca dyrektora Szkoly Sredniej

im. Szymona Konarskiego w Wilnie

http://www.konarskio.vilnius.lm.lt. nau czyciel

technologii informacyjnej

e) Vmax = Yw = 256.

•
x

I
O-2

-l
Jedynie sluszna

metoda?
• EWA SZEWCZUK

nauczaniu wazne jest zapozna
wanie uczniów z róznymi me
todami rozwiazywania zadan

i stwarzanie mozliwosci samodzielnego
podejscia do problemu. Warto tez zasta
nowic sie, czy bardziej ksztalcace jest roz
wiazanie na lekcj i jednego zadania kilko
ma sposobami, czy wielu zadan, kazde
innym sposobem. Zrozumienie mozliwo
sci dojscia do celu róznymi drogami po
maga uniknac popadania w automatyzm.

W kartach pracy prezentuje trzy me
tody rozwiazywania zadan: w oparciu

o wlasnosci wartosci bezwzglednej:

(1') If(x) I ;::::g(x) ~
~ f(x) ;::::g(x) lub -f(x);::::g(x),

(2') If(x) I :s; g(x) ~
~ f(x) :s;g(x) i -f(x):S; g(x) itd.

(3') If(x) I = g(x) ~
~ [-f(x) = g(x) lub f(x) = g(x),

na podstawie definicji wartosci bez
wzglednej i wykorzystujaca wykresy
funkcji. W cwiczeniach pozostawilam
uczniom swobode w dobieraniu metod.

Wiecej na ten temat w tekscie Ewy Szewczuk Jedynie sfuszna metoda "Matematyka" 6/2010
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