22. Mamy piec kulek: A, B, C, D, E, z ktorych jedna wazy 30 g, jedna 80 g, a trzy pozostale
po 50 g. Wykonano pewne wazenia  patrz rysunek. Kt
ora z kulek wazy 30 g?

C D

A) A

B) B

A B

C) C

D) D

E B

A C

A D
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23. Jezeli A, B , C sa roznymi cyframi, to najwieksza mozliwa 6-cyfrowa liczba zapisana
przy uzyciu 3 cyfr A, 2 cyfr B i 1 cyfry C nie moze byc r
owna
B) CAAABB C) BBAAAC D) AAABCB

A) AAABBC

E) AAACBB

24. Suma wieku Kasi i jej mamy jest rowna 36, a suma wieku jej mamy i babci jest rowna
81. Ile lat miala babcia, gdy urodzila sie Kasia?
A) 28 B) 38 C) 45 D) 53 E) 56

Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty
1. Rysunek przedstawia 3 strzaly w locie i 9

25. Tomek chce podzielic liczby 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na kilka grup, przy czym suma
liczb w kazdej grupie ma byc taka sama. Jaka jest najwieksza liczba grup, kt
ore moze
utworzyc?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Inna odpowiedz

26. Antek pocial w poprzek prostokatna deske o szerokosci 8 cm na 9

prostokatnych kawalk
ow, z kt
orych jeden byl kwadratem. Antkowi
udalo sie z tych kawalk
ow ulozyc gure pokazana na rysunku obok.
Jaka dlugosc miala deska?
A) 150 cm B) 168 cm C) 196 cm D) 200 cm E) 232 cm

nieporuszajacych sie balon
ow. Za kazdym razem,
gdy strzala uderza w balon, to balon peka, a strzala
kontynuuje lot w tym samym kierunku. Ile balon
ow
ocaleje?
A) 3 B) 2 C) 6 D) 5 E) 4
2. Wynik ktorego dzialania jest najwiekszy?
A) 2+0+1+8 B) 2 · 0 · 1 · 8 C) (2 + 0) · (1 + 8)

D) 20 · 18

E) 2 · 0 + 1 · 8

14

16

3. Ustawiono trzy identyczne tarcze. Dorota,

strzelajac z luku, trala dwukrotnie w kazda z
nich. Na pierwszej tarczy uzyskala 14 punkt
ow,
na drugiej 16. Ile punkt
ow zdobyla na trzeciej
tarczy?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22

27. W kazde pole tablicy 5 × 5 wpisujemy jedna z liczb 0 lub 1 w taki sposob,

aby w kazdym kwadracie 2 × 2 tej tablicy dokladnie 3 liczby byly takie
same. Nastepnie obliczamy sume liczb w tej tablicy. Jaka najwieksza sume
mozemy otrzymac?
A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 E) 18

4. Ogrod zostal podzielony na kwadratowe rabatki. Dwa A B

28. Przy okraglym stole siedzi 14 osob. Kazda z tych osob albo zawsze klamie, albo zawsze
m
owi prawde. Kazda z nich powiedziala: ½Obaj moi sasiedzi sa klamcami. Ilu najwiecej
klamc
ow moglo siedziec przy stole?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 14

29. Osiem kostek domina przedstawionych na rysunku mozna umiescic

w kwadratowej tablicy 4×4 w taki spos
ob, ze liczba oczek w kazdym
wierszu i w kazdej kolumnie bedzie taka sama. Ile oczek znajduje sie
na zakrytej czesci jednej z kostek?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
30. Liczby 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 rozmieszczamy w polach diagramu tak, aby
sumy trzech liczb wzdluz kazdej z trzech zaznaczonych linii prostych byly
r
owne. Ile jest r
owna suma wszystkich liczb, kt
ore mozemy wpisac w pole
ze znakiem zapytania?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18
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slimaki wystartowaly jednoczesnie z punktu S w
zaznaczonych kierunkach (patrz rysunek) i poruszaly sie
wzdluz ogrodzenia. Jeden slimak poruszal sie z predkoscia
1 m/h
S
2 metry na godzine (2 m/h), drugi z predkoscia 1 metr na
godzine (1 m/h). W jakim punkcie po raz pierwszy spotkaly sie te slimaki?
A) A B) B C) C D) D E) E

5. Adam poprawnie wykonal odejmowanie dwoch liczb

?

?

3 −2
dwucyfrowych, a nastepnie dwie cyfry zamalowal (patrz
rysunek). Ile jest r
owna suma zamalowanych cyfr?
A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15
6. Z kwadratu o obwodzie 36 cm i czterech trojkatow rownobocznych
zbudowano gure  rysunek obok. Ile jest r
owny obw
od tej gury?
A) 144 cm B) 120 cm C) 104 cm D) 90 cm E) 72 cm

E
2 m/h

=2 5

7. Drugi dzien pewnego miesiaca przypada w czwartek. W jakim dniu tygodnia przypada
25. dzie
n tego miesiaca?
A) W poniedzialek B) W srode

C) W czwartek

D) W sobote

E) W niedziele

8. Ile razy nalezy rzucic standardowa szescienna kostka do gry, aby miec pewnosc, ze
przynajmniej jeden wynik powt
orzy sie?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 12 E) 18

2 cm
2 cm

9. Trzy kwadraty tworza gure pokazana na rysunku

obok. Najmniejszy kwadrat ma bok dlugosci 3 cm. Ile
jest r
owna dlugosc boku najwiekszego kwadratu?
A) 4 cm B) 5 cm C) 6 cm D) 7 cm E) 8 cm

dziewczynka podaje pilke do dziewczynki lub do chlopca, a chlopiec do innego chlopca,
ale nie do tego, od kt
orego wlasnie pilke otrzymal. Gre rozpoczyna Ewa, podajac pilke
do Adama. Kto wykona piate podanie pilki?
A) Bartek B) Ewa C) Adam D) Olga E) Tomek

swieci. Gdy dotkniemy dowolna zar
owke, zapala sie ona i wszystkie
zar
owki bezposrednio z nia polaczone. Ile najmniej zar
owek nalezy
dotknac, aby zapalily sie wszystkie zar
owki?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Julia chce wpisac liczbe do kazdego pola trojkatnej tablicy i to tak, aby

Pytania po 4 punkty
11. W ktorym z czterech kwadratow A, B, C, D pole zacieniowanej gury jest najwieksze?

A) A

B) B

B

C) C

D) D

C

napisem ½Tu nie ma lwa. Na drzwiach pokoju nr 2 wisi kartka z napisem ½Tu jest lew.
Na drzwiach pokoju nr 3 wisi kartka z napisem ½ 2 + 3 = 5. Dokladnie jedna z tych
informacji jest prawdziwa. W ktorym pokoju znajduje sie lew?
A) Na pewno w pokoju nr 1. B) Na pewno w pokoju nr 2.
C) Na pewno w pokoju nr 3. D) Lew moze znajdowac sie w kazdym pokoju.
E) Lew moze znajdowac sie zarowno w pokoju nr 1, jak i w pokoju nr 2.

15. Ewa, Olga, Adam, Bartek i Tomek graja w pilke. Zasady w tej grze sa nastepujace:

10. Zarowki polaczono jak na rysunku. Poczatkowo zadna zarowka nie

A

14. W jednym z trzech pokoi znajduje sie lew. Na drzwiach pokoju nr 1 wisi kartka z

D

suma liczb z kazdych dw
och p
ol majacych wsp
olny bok byla zawsze taka
sama. Julia wpisala juz dwie liczby. Ile jest r
owna suma wszystkich liczb
w tej tablicy?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 24

17. W poniedzialek Ala przeslala zdjecie do pieciu przyjaciol. Kazdy, kto otrzymal zdjecie,
przesyla je w nastepnym dniu do dwoch swoich przyjaci
ol, kt
orzy tego zdjecia jeszcze
nie otrzymali. W jakim dniu tygodnia laczna liczba os
ob, kt
ore otrzymaly to zdjecie,
przekroczy 100?
A) We wtorek B) W srode C) W czwartek D) W piatek E) W sobote


18. Sciany
szescianu pomalowano na czarno, bialo i szaro, przy czym kazde dwie przeciwlegle

E) W kazdym jest takie samo

sciany mialy r
ozny kolor. Kt
ora z gur na pewno nie jest siatka tego szescianu?

12. Dziewiec aut dotarlo do skrzyzowania (patrz

rysunek) i przejechalo przez nie zgodnie
z zaznaczonym kierunkiem jazdy. Kt
ory z
ponizszych rysunk
ow przedstawia te auta
po przejechaniu przez skrzyzowanie?

A)

B)

C)

A)

B)

C)

D)

E)

19. W dzialaniu na rysunku obok roznym literom A, B , C , D odpowiadaja rozne

D)

13. W poprawnie wykonanych dzialaniach pod kazda gura kryje
sie jedna z liczb 1, 2, 3, 4 i 5, przy czym pod gurami tego
samego ksztaltu kryja sie te same liczby. Jaka liczba kryje sie
pod tr
ojkatem?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

cyfry. Jaka cyfra jest B ?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6
20. Dwa kwadratowe kartoniki  bialy o boku dlugosci 8 cm i szary o boku
dlugosci 12 cm  wsunieto jeden pod drugi, patrz rysunek obok.
Otrzymana gure obrysowano. Ma ona obw
od 54 cm. Ile jest r
owna
dlugosc odcinka oznaczonego znakiem zapytania?
A) 3 cm B) 3.5 cm C) 4 cm D) 4.5 cm E) 5 cm

E)

+ABC
CBA
DDDD

?

Pytania po 5 punktow

+

—

=8

×

:

=8

21. Na tablicy napisano liczby 3, 5, 2, 6, 1, 4 i 7. Tosia zapisala do zeszytu 3 sposrod nich,

kt
orych suma byla r
owna 8. Natomiast Zosia sposr
od liczb z tablicy zapisala 3 liczby,
kt
orych suma byla r
owna 7. Ile takich samych liczb wybraly te dziewczynki?
A) Ani jednej B) 1 C) 2 D) 3 E) Nie mozna tego okreslic

