
25. Ile jest liczb dwucyfrowych, kt�orych suma cyfr jest wie�ksza od ich iloczynu?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 44 E) 79

26. Na tablicy napisano kilka r�o
znych dodatnich liczb ca lkowitych. Iloczyn najmniejszych
dw�och z nich jest r�owny 16, a iloczyn najwie�kszych dw�och z nich jest r�owny 225. Ile
wynosi suma wszystkich liczb napisanych na tablicy?
A) 38 B) 42 C) 44 D) 58 E) 243

27. Bia ly kwadrat o wymiarach 5×5 podzielono na 25 kwadrat�ow
jednostkowych. W jednym ruchu wolno zmieni�c kolor dowolnych
dw�och kolejnych kwadrat�ow w jednym wierszu lub w jednej kolumnie,
przy czym przy takim ruchu kwadraty bia le staja� sie� czarne, a
kwadraty czarne staja� sie� bia le. Jaka jest najmniejsza liczba ruch�ow
potrzebnych, by otrzyma�c kwadrat przedstawiony na rysunku?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

28. Na rysunku przedstawiono piramide� zbudowana� z czternastu
sze�scian�ow. Filip napisa l na wszystkich sze�scianach r�o
zne
dodatnie liczby ca lkowite, po jednej liczbie na ka
zdym
sze�scianie. Suma dziewie�ciu liczb na sze�scianach tworza�cych
podstawe� piramidy jest r�owna 50. Liczba napisana na ka
zdym
z pozosta lych sze�scian�ow jest suma� liczb napisanych na
czterech sze�scianach, na kt�orych jest on postawiony. Jaka
jest najwie�ksza liczba ca lkowita, kt�ora mo
ze by�c napisana na
g�ornym sze�scianie?
A) 98 B) 104 C) 110 D) 118 E) 120

?

29. Pocia�g ma 5 wagon�ow. W ka
zdym wagonie znajduje sie� co najmniej jeden pasa
zer.
Dw�och pasa
zer�ow nazywamy sa�siadami, je�sli siedza� w tym samym wagonie lub w dw�och
kolejnych wagonach. Wiadomo, 
ze ka
zdy pasa
zer w tym pocia�gu ma dok ladnie 5 lub
dok ladnie 10 sa�siad�ow. Ilu pasa
zer�ow znajduje sie� w pocia�gu?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) Jest wie�cej ni
z jedna mo
zliwo�s�c

30. Sze�scian 3×3×3 jest zbudowany z 15
czarnych i 12 bia lych sze�scian�ow. Pie��c �scian
du
zego sze�scianu przedstawiono na rysunku.
Kt�ory z poni
zszych rysunk�ow przedstawia
sz�osta� �sciane� du
zego sze�scianu?

A) B) C) D) E)
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Kadet

Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty

1. Ile liczb ca lkowitych znajduje sie� mie�dzy liczbami 3,17 i 20,16?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

2. Kt�ory z poni
zszych znak�ow drogowych ma najwie�ksza� liczbe� osi symetrii?

A) B) C) D) E)

3. Ile wynosi suma miar ka�t�ow α i β zaznaczonych na rysunku?
A) 150◦ B) 180◦ C) 270◦ D) 320◦ E) 360◦

α

β

4. Hubert mia l doda�c 26 do pewnej liczby. Zamiast doda�c, bezb le�dnie od niej odja� l 26 i
otrzyma l w wyniku liczbe� −14. Jaka� liczbe� mia l otrzyma�c Hubert?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42

5. Kwadratowa� karte� le
za�ca� na stole najpierw odwracamy na druga�
strone� obracaja�c wok�o l dolnej krawe�dzi, a naste�pnie odwracamy z
powrotem obracaja�c wok�o l prawej krawe�dzi, jak na rysunku. Co
zobaczymy?

A) B) C) D) E)

6. Kangurzyca zebra la w jeden stos kamienie z 555 grup po 9 kamieni. Naste�pnie ten stos
podzieli la na grupy po 5 kamieni. Ile grup otrzyma la?
A) 999 B) 900 C) 555 D) 111 E) 45

7. W pewnej szkole do pracy doje
zd
za rowerem 45 nauczycieli, co stanowi 60% wszystkich
nauczycieli. Zaledwie 12% nauczycieli doje
zd
za samochodem. Ilu nauczycieli doje
zd
za
samochodem?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12



8. W prostoka�cie ABCD przedstawionym na rysunku
punkty M i N sa� odpowiednio �srodkami bok�ow AB
i CD. Dwa okre�gi sa� styczne do siebie i do bok�ow
prostoka�ta. Jakie jest pole szarego obszaru, je�sli
|AB| = 10?
A) 12,5 B) 20 C) 25 D) 30 E) 37,5

A B

CD

M

N

9. Dwa kawa lki liny d lugo�sci 1m i 2m nale
zy pocia��c na mniejsze kawa lki r�ownej d lugo�sci.
Kt�ora z poni
zszych liczb nie mo
ze by�c liczba� otrzymanych kawa lk�ow?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

10. Cztery miasta: A, B, C i D sa� po la�czone 5 drogami, jak
przedstawiono na rysunku obok. Wy�scig ma wystartowa�c z miasta
B, zako�nczy�c sie� w mie�scie D i przejecha�c ka
zda� z 5 dr�og dok ladnie
raz. Ile jest mo
zliwych tras tego wy�scigu?
A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

A

B

C

D

Pytania po 4 punkty

11. Na rysunku przedstawiono cztery identyczne prostoka�ty umieszczone
w kwadracie ABCD. Obw�od ka
zdego z tych prostoka�t�ow wynosi 16.
Jaki jest obw�od kwadratu ABCD?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

A B

CD
12. Kinga mia la 49 niebieskich koralik�ow i jeden czerwony. Cze��s�c z nich zgubi la. Teraz

niebieskie koraliki stanowia� 90% jej wszystkich koralik�ow. Ile koralik�ow zgubi la Kinga?
A) 4 B) 10 C) 29 D) 39 E) 40

13. Kt�ora z poni
zszych liczb jest najbli
zsza liczbie 1
2?

A) 25
79 B) 27

59 C) 29
57 D) 52

79 E) 57
92

14. Osiem dziewcza�t rozegra lo cztery mecze �cwier�c�na lowe turnieju tenisowego. Cztery
zwycie�
zczynie rozegra ly dwa mecze p�o l�na lowe, a dwie zwycie�
zczynie p�o l�na l�ow
rozegra ly �na l. Okaza lo sie�, 
ze w tych meczach (kolejno�s�c przypadkowa): Basia wygra la
z Ala�, Czesia wygra la z Dosia�, Gosia wygra la z Hela�, Gosia wygra la z Czesia�, Czesia
wygra la z Basia�, Ela wygra la z Fela� i Gosia wygra la z Ela�. Kt�ora para gra la w �nale?
A) Gosia i Hela B) Gosia i Czesia C) Czesia i Basia D) Gosia i Ela
E) Czesia i Dosia

15. Bry la przedstawiona na rysunku obok zosta la sklejona z
sze�scian�ow. Kt�ory z poni
zszych rysunk�ow przedstawia inna� bry le�?

A) B) C) D) E)

16. Czarek, Darek i Marek sa� trojaczkami. Ich bracia bli�zniacy Irek i Jurek sa� od nich o
3 lata m lodsi. Kt�ora z naste�puja�cych liczb mo
ze by�c suma� liczb lat wszystkich pie�ciu
braci?
A) 36 B) 53 C) 76 D) 89 E) 92

17. Cyfra� jedno�sci sumy 22016 + 20162 jest
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

18. Dwa kangury A i B rozpoczynaja� skoki w tym samym momencie i w tym samym
kierunku. Ka
zdy z nich wykonuje co sekunde� jeden skok. Ka
zdy skok kangura A ma
d lugo�s�c 6m. Pierwszy skok kangura B ma d lugo�s�c 1m, a ka
zdy kolejny jego skok jest o
1 m d lu
zszy od poprzedniego. Po ilu skokach kangur B dogoni kangura A?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

19. Rysunek obok przedstawia bry le� otrzymana� przez sklejenie siedmiu
standardowych kostek do gry. Ka
zde dwie sklejone kostki przylegaja�
do siebie �scianami o tej samej liczbie oczek. Ile oczek znajduje sie� na
powierzchni otrzymanej bry ly?
A) 24 B) 90 C) 95 D) 105 E) 126

20. W klasie jest 20 uczni�ow. Uczniowie siedza� w  lawkach parami w ten spos�ob, 
ze dok ladnie
jedna trzecia ch lopc�ow siedzi z dziewcze�tami, a dok ladnie po lowa dziewcza�t siedzi z
ch lopcami. Ilu ch lopc�ow jest w tej klasie?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

Pytania po 5 punkt�ow

21. W kwadracie o polu 36 pewne cze��sci zosta ly zacieniowane.
Pole obszaru zacieniowanego jest r�owne 27. Ile wynosi suma
p+ q + r + s?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

p q

r

s

22. Pawe l i Leon spojrzeli jednocze�snie na swoje zegarki. Zegarek Paw la sp�o�znia sie� o 10
minut, lecz Pawe l sa�dzi, 
ze jego zegarek spieszy sie� o 5 minut. Zegarek Leona spieszy
sie� o 5 minut, lecz Leon sa�dzi, 
ze jego zegarek sp�o�znia sie� o 10 minut. Pawe l uwa
za, 
ze
teraz jest 12:00. Kt�ora godzina jest teraz wed lug Leona?
A) 11:30 B) 11:45 C) 12:00 D) 12:30 E) 12:45

23. Dwana�scie dziewcza�t spotka lo sie� w kawiarni. �Srednia liczba ciastek zjedzonych przez
ka
zda� z nich by la r�owna 1,5. Ka
zda z nich zjad la jedno lub dwa ciastka, lub nie zjad la
ciastka w og�ole. Ile dziewcza�t zjad lo po dwa ciastka, je
zeli wiadomo, 
ze tylko dwie z nich
nie jad ly ciastek?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

24. Czerwony Kapturek wybra l sie� do trzech prababci, by kolejno obdarowa�c je jab lkami.
Niestety, ilekro�c wchodzi l do domu ka
zdej z nich, Z ly Wilk zjada l po lowe� jab lek
znajduja�cych sie� w koszyku. Gdy Czerwony Kapturek wychodzi l z domu trzeciej
prababci, nie mia l ju
z 
zadnych jab lek. Okaza lo sie� te
z, 
ze ka
zda prababcia dosta la tyle
samo jab lek. Przez kt�ora� z poni
zszych liczb na pewno dzieli sie� pocza�tkowa liczba jab lek
w koszyku?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9


