
22. Maja chce ustawi�c na p�o lce rega lu 3 r�o
zne s lowniki i 2 r�o
zne powie�sci w taki spos�ob,
aby zar�owno s lowniki, jak i powie�sci sta ly obok siebie. Na ile sposob�ow mo
ze to zrobi�c?
A) 12 B) 24 C) 30 D) 60 E) 120

23. Ile dwucyfrowych liczb naturalnych jest suma� dok ladnie 6 r�o
znych liczb ca lkowitych, z
kt�orych ka
zda jest pote�ga� liczby 2 (dopuszczamy pote�ge� 20)?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

24. W tr�ojka�cie ABC przez punkty X i Y boku AB poprowadzono
proste r�ownoleg le do jego podstawy AC (patrz rysunek). Pola
zacieniowanych obszar�ow sa� r�owne. Jaki jest stosunek BY : Y A,
je
zeli BX : XA = 4 : 1?
A) 1 : 1 B) 2 : 1 C) 3 : 1 D) 3 : 2 E) 4 : 3

X

Y

A C

B

25. Dwusieczna ka�ta ostrego w tr�ojka�cie prostoka�tnym dzieli przeciwleg ly bok na dwa
odcinki o d lugo�sciach 1 i 2. Jaka� d lugo�s�c ma ta dwusieczna?
A)
√

2 B)
√

3 C)
√

4 D)
√

5 E)
√

6

26. Niech xy oznacza zapis liczby dwucyfrowej o cyfrach x i y. Na ile sposob�ow mo
zna
wybra�c r�o
zne cyfry a, b, c, tak aby ab < bc < ca ?
A) 84 B) 96 C) 125 D) 201 E) 502

27. Po skre�sleniu jednej spo�sr�od liczb: 1, 2, 3, . . . , n �srednia arytmetyczna liczb pozosta lych
jest r�owna 4,75. Jaka� liczbe� skre�slono?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) Wyznaczenie tej liczby jest niemo
zliwe

28. Liczba 12 ma 6 dodatnich dzielnik�ow ca lkowitych, sa� nimi liczby: 1, 2, 3, 4, 6, 12.
Najwie�ksza mo
zliwa liczba dodatnich ca lkowitych dzielnik�ow liczby dwucyfrowej jest
r�owna
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

29. Rozwa
zamy dziesie�cioelementowe zbiory liczb. Ka
zda� liczbe� w zbiorze, kt�ora jest
iloczynem pozosta lych 9 liczb, podkre�slamy. Co najwy
zej ile liczb mo
ze by�c
podkre�slonych?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) 10

30. Na prostej zaznaczono pewna� liczbe� punkt�ow, a naste�pnie ka
zde dwa z tych punkt�ow
po la�czono odcinkiem. Jeden spo�sr�od zaznaczonych punkt�ow le
zy dok ladnie wewna�trz
80 narysowanych odcink�ow, a inny dok ladnie wewna�trz 90 odcink�ow. Ile punkt�ow
zaznaczono na prostej?
A) 20 B) 22 C) 80 D) 90 E) Liczby punkt�ow nie mo
zna ustali�c
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Junior

Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty

1. Kt�ora z poni
zszych liczb jest najbli
zsza liczbie 20,15 · 51,02?
A) 100 B) 1 000 C) 10 000 D) 100 000 E) 1 000 000

2. Mama zrobi la pranie i wywiesi la do suszenia koszulki na lince jedna za druga�. Naste�pnie
poprosi la swoja� c�orke�, aby powiesi la po jednej skarpecie pomie�dzy ka
zde dwie koszulki.
Teraz na lince suszy sie� 29 sztuk odzie
zy. Ile koszulek suszy sie� na lince?
A) 10 B) 11 C) 13 D) 14 E) 15

3. Zacieniowany obszar kwadratu o boku a jest ograniczony p�o lokre�giem
i dwiema �cwiartkami okre�gu (patrz rysunek). Ile jest r�owne pole
zacieniowanego obszaru?

A)
πa2

8
B)

a2

2
C)

πa2

2
D)

a2

4
E)

πa2

4

4. Siostry Ania, Beata i Celina kupi ly paczke� 30 herbatnik�ow. Ciastka podzieli ly mie�dzy
siebie po r�owno. Na zakup ciastek Ania da la 80 ct, Beata 50 ct, Celina za�s 20 ct.
O ile wie�cej ciastek mia laby Ania, gdyby siostry podzieli ly ciastka proporcjonalnie do
wy lo
zonych kwot?
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

5. Pan Harpagon chce wykopa�c skarb, kt�ory zakopa l w swoim ogrodzie kilka lat temu.
Pamie�ta jedynie, 
ze zakopa l go w odleg lo�sci co najmniej 5m od 
zywop lotu i co najwy
zej
5m od pnia starej gruszy. W kt�orym z zacieniowanych obszar�ow pan Harpagon powinien
szuka�c swojego skarbu?

A) B) C) D) E)

6. Cyfra� jedno�sci liczby 20152 + 20150 + 20151 + 20155 jest
A) 1 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9



7. W klasie jest 33 uczni�ow. Ka
zdy z nich lubi informatyke� lub wychowanie �zyczne. Trzech
uczni�ow lubi oba te przedmioty. Liczba uczni�ow lubia�cych tylko informatyke� jest dwa
razy wie�ksza od liczby uczni�ow lubia�cych tylko wychowanie �zyczne. Ilu uczni�ow tej
klasy lubi informatyke�?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 23

8. Kt�ora z poni
zszych liczb nie jest ani kwadratem, ani sze�scianem liczby naturalnej?
A) 613 B) 512 C) 411 D) 310 E) 29

9. Pan �Swieca zakupi l 100 �swiec. Codziennie wypala jedna� �swiece�, a z wosku pozosta lego
po wypaleniu ka
zdych 7 �swiec robi jedna� nowa� �swiece�. Po ilu dniach pan �Swieca be�dzie
musia l ponownie zakupi�c nowe �swiece?
A) 112 B) 114 C) 115 D) 116 E) 117

10. Niech n oznacza liczbe� ka�t�ow wewne�trznych pie�cioka�ta wypuk lego, kt�ore sa� ka�tami
prostymi. Lista wszystkich mo
zliwych warto�sci n, to
A) 1, 2, 3 B) 0, 1, 2, 3, 4 C) 0, 1, 2, 3 D) 0, 1, 2 E) 1, 2

Pytania po 4 punkty

11. Rysunek obok przedstawia trzy r�o
zne
widoki kostki. Rzucamy kostka�. Jakie jest
prawdopodobie�nstwo, 
ze wypad lo YES?

A)
1

3
B)

1

2
C)

5

9
D)

2

3
E)

5

6

12. Prostoka�tna plansza jest podzielona na 8 kwadrat�ow o
boku 1 (patrz rysunek). Po planszy mo
zna porusza�c sie�
chodza�c po bokach kwadrat�ow lub ich przeka�tnych. Ile jest
r�owna d lugo�s�c najkr�otszej drogi pomie�dzy przeciwleg lymi
rogami planszy?
A) 2

√
5 B)

√
10 +

√
2 C) 2 + 2

√
2 D) 4

√
2 E) 6

S

F

13. Ka
zdy mieszkaniec planety X ma przynajmniej 2 czu lki. Trzech mieszka�nc�ow o
imionach: Imi, Dimi i Trimi spotka lo sie� w kraterze. Imi powiedzia l: ½Widze� 8 czu lk�ow",
Dimi: ½Widze� 7 czu lk�ow", a Trimi: ½Widze� tylko 5 czu lk�ow". 
Zaden z nich nie m�og l
widzie�c swoich czu lk�ow. Ile czu lk�ow ma Trimi?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

14. Zbiornik w kszta lcie prostopad lo�scianu o podstawie kwadratu, kt�orego bok ma d lugo�s�c
10 cm, wype lniono woda� do wysoko�sci h cm. Po wrzuceniu do zbiornika metalowego
sze�scianu o krawe�dzi 2 cm poziom wody podni�os l sie� na tyle, 
ze ca ly sze�scian znajduje
sie� pod woda�. Minimalna warto�s�c h (cm), dla kt�orej jest to mo
zliwe, wynosi
A) 1,92 B) 1,93 C) 1,90 D) 1,91 E) 1,94

15. Kwadrat ABCD ma pole r�owne 80. Punkty E, F ,G,H le
za�
na jego bokach i AE = BF = CG = DH oraz AE = 3EB.
Ile jest r�owne pole zacieniowanego obszaru (patrz rysunek)?
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40

A B

CD

E

F

G

H

16. Iloczyn wieku ojca i syna liczonych w latach jest r�owny 2015. R�o
znica wieku ojca i syna
liczona w latach jest r�owna
A) 26 B) 29 C) 31 D) 34 E) 36

17. Na szalkach wagi po lo
zono cztery kulki. Dwie kulki by ly zamienione miejscami (patrz
rysunek). Kt�ore kulki by ly zamienione miejscami?

A) a i b B) b i d C) b i c D) a i d E) a i c

18. Pierwiastki x r�ownania x2 − 85x + c = 0 sa� liczbami pierwszymi. Ile jest r�owna suma
cyfr liczby c?
A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 21

19. Ile jest wszystkich dodatnich 3-cyfrowych liczb ca lkowitych, kt�orych ka
zde dwie sa�siednie
cyfry r�o
znia� sie� o 3?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) 27

20. Ja�s twierdzi: Je
zeli n jest liczba� pierwsza�, to dok ladnie jedna z liczb n− 2 lub n+ 2 jest

liczba� pierwsza�. Kt�ory z przyk lad�ow pokazuje, 
ze Ja�s sie� myli?
A) n = 11 B) n = 19 C) n = 21 D) n = 29 E) n = 37

Pytania po 5 punkt�ow

21. W ka
zdy z siedmiu obszar�ow ograniczonych  lukami okre�g�ow
wpisano jedna� liczbe�. Ka
zda wpisana w obszar liczba jest
suma� liczb wpisanych w obszary z nim sa�siaduja�ce (dwa
obszary sa�siaduja�, je
zeli ich cze��scia� wsp�olna� jest  luk okre�gu).
Jaka� liczbe� wpisano w obszar centralny oznaczony znakiem
zapytania (patrz rysunek)?
A) 0 B) −3 C) 3 D) −6 E) 6

1 2
?


