19. Ewa ulożyla karty z literami w naste˛puja˛cy sposób:
W każdym ruchu Ewa może zamienić miejscami
dwie dowolne karty. Jaka jest najmniejsza liczba ruchów, jakie musi ona wykonać, aby
z podanego ulożenia otrzymać angielskie slowo KANGAROO?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5
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E) 6

20. Kwadrat zostal rozcie˛ty na 4 cze˛ści wzdluż linii pokazanych na
rysunku obok. Którego z poniższych ksztaltów nie można utworzyć z
otrzymanych czterech cze˛ści?

Maluch

Czas trwania konkursu: 75 min
Używać kalkulatorów nie wolno!

Klasy 3--4

Pytania po 3 punkty
A)

B)

C)

D)

1. Który rysunek jest fragmentem przedstawionej obok gwiazdy?

E)

21. Zosi spodobalo sie˛ w sklepie 5 zabawek, których ceny widzimy poniżej. Wybrala trzy z
nich i zaplacila banknotem 200-zlotowym. Otrzymala 18 zl reszty. Naste˛pnie zmienila
zdanie i wymienila jedna˛ z zabawek na inna˛, po czym otrzymala dodatkowo 25 zl reszty.
Które zabawki ostatecznie kupila Zosia?
Pilka
40 zl

Lalka
73 zl

A) Pilke˛, lalke˛ i misia
D) Misia, puzzle i klocki

Miś
52 zl

B) Pilke˛, misia i puzzle
E) Pilke˛, puzzle i klocki

Puzzle
48 zl

Klocki
57 zl

C) Lalke˛, misia i klocki

+
=
22. Cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wpisujemy w pola diagramu
w taki
sposób, aby przedstawial on poprawnie wykonane dodawanie. W różne pola diagramu
wpisujemy różne cyfry. Która cyfra be˛dzie w szarym polu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

A)

A) 18

B) 19

C) 20

D) 21

E) 22

24. Nikodem wpisal każda˛ z liczb od 1 do 9 w pola tabelki, przy czym cztery z
nich sa˛ pokazane (patrz rysunek). Sa˛siednimi polami w tabelce nazwiemy
te, które maja˛ wspólny bok. Nikodem zauważyl, że dla liczby 5 suma liczb
z sa˛siednich pól jest równa 13. Te˛ sama˛ wlasność zauważyl dla liczby 6.
Która˛ liczbe˛ wpisal on w szare pole?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
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C)

D)

E)

2. Jacek chce dopisać cyfre˛ 3 do liczby 2014, wstawiaja˛c ja˛ albo na pocza˛tku, albo na końcu,
albo pomie˛dzy jej cyfry. Gdzie powinien ja˛ wstawić, aby otrzymana liczba pie˛ciocyfrowa
byla najmniejsza˛ z możliwych?
A) Przed cyfra˛ 2
B) Pomie˛dzy 2 a 0
C) Pomie˛dzy 0 a 1
D) Pomie˛dzy 1 a 4
E) Za cyfra˛ 4
3. Na rysunku obok przedstawiono szara˛, kwadratowa˛ kartke˛ w kratke˛
z wycie˛ta˛ jedna˛ mala˛ kratka˛ pośrodku. Michal pocia˛l cala˛ te˛ kartke˛
wzdluż linii na jednakowe cze˛ści. Której z poniższych cze˛ści na pewno
nie otrzymal?
A)

23. Basia chce zamalować male kwadraciki w figurze przedstawionej na
rysunku obok tak, aby nie dalo sie˛ z niej wycia˛ć zamalowanego kwadratu
. Jaka˛ najwie˛ksza˛ liczbe˛ kwadracików może ona zamalować?

B)

B)

C)

D)

E)

4. Gdy miś koala nie śpi, zjada 50 gramów liści eukaliptusa w każdej godzinie. Minionej
doby spal 13 godzin. Ile gramów liści zjadl on minionej doby?
A) 550 B) 130 C) 650 D) 50 E) 450
5. Marysia obliczyla podane różnice. Naste˛pnie pola˛czyla kropki 2-2
kolejno od najmniejszej różnicy 0 do najwie˛kszej różnicy 5. Który
z poniższych rysunków otrzymala?

A)

B)

C)

D)

E)

6-5

8-6

11-8

13-9

17-12

6. Dzieci budowaly zamki z piasku. Adam zbudowal ich mniej niż Marcin, ale wie˛cej niż
Zuzia. Lusia zbudowala wie˛cej niż Adam i wie˛cej niż Marcin. Dana zbudowala wie˛cej
niż Marcin, ale mniej niż Lusia. Kto z nich zbudowal najwie˛cej zamków z piasku?
A) Marcin B) Adam C) Zuzia D) Dana E) Lusia
7. Monika uzupelnia diagram liczbami w taki sposób, aby iloczyn dwóch
sa˛siednich liczb w każdym rze˛dzie byl równy liczbie w polu bezpośrednio
nad nimi. Jaka˛ liczbe˛ wpisze ona w szare pole?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 8
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1

2

?

A) Czerwonego B) Niebieskiego C) Zielonego D) Żóltego E) Nie można tego ustalić

2

1

8. Figure˛ na rysunku obok ulożono z czterech naste˛puja˛cych klocków:
. Gdzie leży klocek

13. Magda ma 10 sześciennych klocków: 1 żólty, 2 zielone, 3 niebieskie oraz 4
czerwone. Zbudowala z nich wieże˛ o ksztalcie przedstawionym na rysunku
w taki sposób, że żadne dwa stykaja˛ce sie˛ ze soba˛ klocki nie sa˛ tego
samego koloru. Jakiego koloru klocek znajduje sie˛ w miejscu oznaczonym
znakiem zapytania?

14. Królik Borys każdego dnia zjada albo 9 marchewek, albo 2 glówki kapusty, albo 1 glówke˛
kapusty i 4 marchewki. W ubieglym tygodniu Borys zjadl 30 marchewek. Ile glówek
kapusty zjadl on w ubieglym tygodniu?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

?
15. Bryla pokazana na rysunku obok zostala sklejona z ośmiu jednakowych
sześciennych klocków. Który z poniższych rysunków przedstawia widok tej
bryly z góry?

A)

B)

C)

D)

E)

A)
B)
C)
16. Ile kropek znajduje sie˛ na rysunku?

Pytania po 4 punkty

D)

E)

9. Kasia namalowala na szybie okna bukiet kwiatów przedstawiony na
rysunku obok. Jak wygla˛da on z drugiej strony okna?

A)
B)
C)
D)
E)
10. W koszyku byla pewna liczba cukierków. Zosia wzie˛la ich polowe˛, po czym Tomek wzia˛l
polowe˛ z tego, co zostalo. Naste˛pnie Klara wzie˛la polowe˛ tego co pozostalo w koszyku
i wówczas okazalo sie˛, że w koszyku zostalo 6 cukierków. Ile cukierków bylo w koszyku
na pocza˛tku?
A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 48
A) 180
11. Którym z poniższych kwadracików należy uzupelnić figure˛ pokazana˛
na rysunku, aby w otrzymanym kwadracie bylo tyle samo powierzchni
zamalowanej, co nie zamalowanej?
B)

C)

D)

E)

12. Dzieci wstawialy cyfry 2, 3, 4, 5 w kwadraciki (rysunek obok),
każda˛ cyfre˛ jeden raz. Naste˛pnie liczyly sumy otrzymanych liczb
dwucyfrowych. Dorotka otrzymala sume˛ najwie˛ksza˛ z możliwych.
Jaka˛ sume˛ otrzymala Dorotka?
A) 68 B) 77 C) 86 D) 95 E) 97

C) 182

D) 183

E) 265

Pytania po 5 punktów

?
A)

B) 181

+

17. Ile jest liczb wie˛kszych od 10 oraz nie wie˛kszych niż 31, które zapisane sa˛ tylko przy
użyciu cyfr 1, 2, 3? (Cyfry w tych liczbach moga˛ sie˛ powtarzać.)
A) 2 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8
18. Pani ustawila siedmioro dzieci w kólku, tak że żadna dziewczynka nie stoi pomie˛dzy
dwiema dziewczynkami oraz żaden chlopiec nie stoi obok innego chlopca. Ile dziewcza˛t
znajduje sie˛ w tym kólku?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

