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Każde dziecko przechodzi przez kolejne etapy rozwoju intelektualnego

w tej samej kolejności, a rozwój dziecka zależy od dojrzewania

biologicznego i interakcji z otoczeniem.
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CIEKAWOŚĆ ∗ KOMUNIKATYWNOŚĆ ∗ DOJRZAŁOŚĆ
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I etap XVII OMJ, zad. 2. W prostokącie ABCD stosunek długości boków BC : AB

jest równy
√

2. Wewnątrz tego prostokąta zaznaczono taki punkt X , że

AB = BX = XD. Wyznacz miarę kąta BXD.
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I etap XVII OMJ, zad. 2. W prostokącie ABCD stosunek długości boków BC : AB

jest równy
√
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.

I etap XVII OMJ, zad. 3. Niech n ≥ 1 będzie liczbą całkowitą. Wykaż, że istnieje

taka liczba całkowita, która jest większa od
√

2n i mniejsza od
√

5n.
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taka liczba całkowita, która jest większa od
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I etap XVII OMJ, zad. 3. Niech n ≥ 1 będzie liczbą całkowitą. Wykaż, że istnieje
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Test XVII OMJ, zad. 12. Istnieje taki sześcian, że długość jego krawędzi jest

liczbą naturalną oraz

(a) suma długości jego wszystkich krawędzi jest kwadratem liczby naturalnej;

(b) jego pole powierzchni całkowitej jest kwadratem liczby naturalnej;

(c) jego objętość jest kwadratem liczby naturalnej.
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Test XVII OMJ, zad. 12’. Istnieje liczba całkowita dodatnia n, dla której liczba

(a) 12n;

(b) 6n2;

(c) n3.

jest kwadratem?
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Test XVII OMJ, zad. 12’. Istnieją liczby całkowite dodatnie n,m takie, że:

(a) 12n = m2;

(b) 6n2
= m2;

(c) n3
= m2.

W rozkładzie kwadratu liczby całkowitej większej od 1 na czynniki pierwsze każda

liczba pierwsza występuje parzystą liczbę razy.
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Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli po części testowej
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