23. Bialy kwadrat o wymiarach 5×5 podzielono na 25 kwadratow

jednostkowych. W jednym ruchu wolno zmienic kolor dowolnych
dw
och kolejnych kwadratow w jednym wierszu lub w jednej kolumnie,
przy czym przy takim ruchu kwadraty biale staja sie czarne, a
kwadraty czarne staja sie biale. Jaka jest najmniejsza liczba ruch
ow
potrzebnych, by otrzymac kwadrat przedstawiony na rysunku?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15
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24. Od punktu X do punktu Y motorowka plynie z pradem rzeki 4 godziny, a z powrotem
6 godzin. Ile godzin od punktu X do punktu Y bedzie plynal drewniany klocek?
A) 5 B) 10 C) 12 D) 20 E) 24

25. W Kangurowej Krainie kazdy miesiac ma 40 dni. Kolejne dni miesiaca sa ponumerowane
liczbami od 1 do 40. Dni o numerach podzielnych przez 6 oraz dni o numerach bedacych
liczbami pierwszymi sa dniami swiatecznymi. Ile razy w kazdym miesiacu wypadnie
pojedynczy dzie
n roboczy pomiedzy dwoma dniami swiatecznymi?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Junior

Czas trwania konkursu: 75 min
Uzywac kalkulator
ow nie wolno!

Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty

1. Srednia
arytmetyczna czterech liczb jest rowna 9. Trzy z nich to: 5, 9 i 12. Czwarta z
tych liczb jest
A) 6 B) 8 C) 9

D) 10

E) 36

26. Dwie wysokosci trojkata maja dlugosci 10 i 11. Ktora z ponizszych wartosci nie moze

2. Ktora z ponizszych liczb rozni sie najmniej od liczby
A) 0,01 B) 0,1 C) 1 D) 10 E) 100

27. Kuba napisal cztery kolejne liczby calkowite dodatnie. Nastepnie obliczyl wszystkie

3. Test skladal sie z 30 pytan. Renata odpowiedziala na kazde z pytan testu. Liczba jej

28. Wokol okraglego stolu usiadly cztery osoby, z ktorych kazda uprawia jedna i tylko jedna

4. Cztery sposrod pieciu punktow, ktorych wspolrzedne (w kartezjanskim ukladzie

byc dlugoscia trzeciej wysokosci tego trojkata?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 10 E) 100

cztery mozliwe sumy trzech sposr
od tych czterech liczb. Zadna z nich nie byla liczba
pierwsza. Najmniejsza liczba, ktora m
ogl napisac Kuba, jest
A) 12 B) 10 C) 7 D) 6 E) 3

dyscypline sportowa: kolarstwo, jezdziectwo, lyzwiarstwo, narciarstwo. Osoba jezdzaca
konno siedzi obok Anety po jej lewej stronie. Osoba jezdzaca na rowerze siedzi naprzeciw
Bogdana. Ewa i Filip siedza obok siebie. Obok osoby jezdzacej na lyzwach po jej lewej
stronie siedzi kobieta. Jaka dyscypline sportowa uprawia Ewa?
A) Kolarstwo
B) Jezdziectwo
C) Lyzwiarstwo
D) Narciarstwo
E) Nie mozna tego ustalic

29. Date zapisana w formacie dd.mm.rrrr (dzisiejsza data zapisana w tym formacie to

17.03.2016) nazywamy ½wyjatkowa" jesli wszystkie cyfry w jej zapisie sa parami r
ozne.
W jakim miesiacu bedzie nastepna wyjatkowa data?
A) W marcu
B) W czerwcu
C) W lipcu
D) W sierpniu
E) W grudniu

30. W maratonie wzielo udzial 2016 zawodnikow o numerach startowych od 1 do 2016.

Przed startem niekt
orzy z nich przywitali sie usciskiem dloni. Okazalo sie, ze kazdy z
zawodnik
ow o numerach od 1 do 2015 uscisnal reke tylu zawodnikom, jaki byl jego numer
startowy. Ilu uczestnikom maratonu uscisnal dlo
n zawodnik o numerze startowym 2016?
A) 1 B) 504 C) 672 D) 1008 E) 2015
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17·0,3·20,16
999

?

poprawnych odpowiedzi byla o 50% wieksza od liczby odpowiedzi blednych. Na ile pyta
n
Renata odpowiedziala poprawnie?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

wsp
olrzednych) podano ponizej, sa wierzcholkami kwadratu. Kt
ory z punkt
ow zbedny?
A) (−1; −3) B) (0; −4) C) (−2; −1) D) (1; 1) E) (3; −2)

5. Reszta z dzielenia liczby calkowitej dodatniej x przez 6 jest rowna 3. Ile jest rowna
reszta z dzielenia liczby 3x przez 6?
B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

A) 4

6. 2016 godzin to ? tygodni. ? =
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12

E) 16

7. Lukasz, ktory nie poznal jeszcze sposobu zapisywania liczb ujemnych z uzyciem znaku

poprzedzajacego − (minus), wymyslil wlasny spos
ob zapisywania liczb calkowitych
ujemnych. Wypisujac kolejne liczby calkowite od wiekszych do mniejszych napisal: . . .,
3, 2, 1, 0, 00, 000, 0000, . . .. Jaki jest wynik dzialania 000 + 0000 zapisany w notacji
Lukasza?
A) 1 B) 00000 C) 000000 D) 0000000 E) 00000000

8. Na scianach szesciennej kostki widnieja liczby: −1, −3, −5, 2, 4 i 6, po jednej na kazdej
scianie. Suma liczb wyrzuconych przy jednoczesnym rzucie dwiema takimi kostkami nie
moze byc r
owna
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

9. Ile jest rowna najmniejsza liczba przestawien sasiednich liter w slowie VELO, aby
powstalo z niego slowo LOVE?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Jas napisal na tablicy piec roznych jednocyfrowych liczb calkowitych dodatnich.

Zauwazyl, ze suma zadnych dw
och sposr
od tych liczb nie jest r
owna 10. Kt
ora z
ponizszych liczb Jas na pewno napisal?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Pytania po 4 punkty
11. Wiadomo, ze a + 5 = b − 1 = c + 3 = d − 4. Ktora sposrod liczb a, b, c, d jest
2

najwieksza?
A) a B) b

C) c

D) d

2

E) Nie mozna tego ustalic

16. Szesc rurek o srednicy 2 cm rozmieszczono

na dwa sposoby. Raz w ramce ½tr
ojkatnej
(rysunek 1), a drugi raz w ramce w ksztalcie
½r
ownolegloboku (rysunek 2). Obw
od ramki na
rysunku 1 jest o x cm dluzszy niz obw
od ramki
na rysunku 2. W
owczas x jest r
owne
A) −π B) −4 C) π D) 4 E) 0

Rysunek 1

Rysunek 2

17. Liczby 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 zapisano na 8 kartkach, po jednej na kartce. Alicja wziela
kilka z tych kartek. Pozostale zabrala Beata. Okazalo sie, ze suma liczb na kartkach
zabranych przez Alicje jest o 31 wieksza od sumy liczb na kartkach Beaty. Ile kartek
wziela Alicja?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Kwadrat 3×3 podzielono na 9 kwadratow jednostkowych. Piotr chce pokolorowac
kwadraty jednostkowe w taki spos
ob, aby kwadraty w kazdym wierszu, w kazdej
kolumnie i na kazdej z dw
och przekatnych mialy rozne kolory. Najmniejsza liczba
kolor
ow, jakich musi uzyc Piotr, jest r
owna
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. Kwadrat 3×3 podzielono na 9 kwadratow jednostkowych i w dwa

kwadraty wpisano okregi  tak jak na rysunku. Ile jest r
owna odleglosc
pomie√dzy tymi okre
gami?
√
√
A) 2 2 − 1 B) 2 + 1 C) 2 2 D) 2 E) 3

19. W szescianie zaznaczono cztery katy, tak jak na rysunku obok. Ile jest
r
owna suma miar tych kat
ow?
A) 315◦ B) 330◦ C) 345◦

13. Osiem dziewczat rozegralo cztery mecze cwiercnalowe turnieju tenisowego. Cztery

zwyciezczynie rozegraly dwa mecze p
olnalowe, a dwie zwyciezczynie p
olnalow
rozegraly nal. Okazalo sie, ze w tych meczach (kolejnosc przypadkowa): Beata wygrala
z Anna, Celina z Dorota, Gosia z Halina, Gosia z Celina, Celina z Beata, Ewa z Frania.
Jaki byl brakujacy wynik?
A) Gosia wygrala z Beata B) Celina wygrala z Anna C) Ewa wygrala z Celina
D) Beata wygrala z Halina E) Gosia wygrala z Ewa
1 1

14. Ile procent pola trojkata na rysunku obok stanowi pole jego

3

3
1
3

15. W puste pola kwadratu na rysunku obok nalezy wpisac liczby 2, 4, 5,
10, 25, 50, 100 (po jednej w kazde pole) w taki spos
ob, aby iloczyny liczb
w kazdym wierszu, w kazdej kolumnie i na kazdej z dw
och przekatnych
kwadratu byly sobie r
owne. Jaka liczba znajdzie sie w zaznaczonym
polu?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 25

20

1

1

20. Wsrod 2016 kangurow kazdy jest szary albo rudy, przy czym przynajmniej jeden jest

szary i przynajmniej jeden jest rudy. Kazdemu kangurowi K przyporzadkowujemy liczbe
bedaca ilorazem liczby kangur
ow innego koloru niz K przez liczbe kangur
ow o tym
samym kolorze co K (wliczamy K ). Ile jest r
owna suma liczb przyporzadkowanych
wszystkim 2016 kangurom?
A) 2016 B) 1344 C) 1008 D) 672 E) Nie mozna tego ustalic

Pytania po 5 punktow
21. Lodyga rownomiernie rosnacego w gore pnacza owinela sie dokladnie

1
1

E) 375◦

5 razy wokol okraglej tyczki o wysokosci 1 m i obwodzie 15 cm (patrz
rysunek). Jaka jest dlugosc tej lodygi?
A) 0,75 m B) 1 m C) 1,25 m D) 1,5 m E) 1,75 m

1m

zacieniowanej czesci?
A) 80% B) 85% C) 88% D) 90% E) Nie mozna tego ustalic

D) 360◦

22. Ile jest rowna mozliwie najwieksza reszta z dzielenia liczby dwucyfrowej przez sume jej
cyfr?
A) 13

B) 14

C) 15

D) 16

E) 17

