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23. Jaka jest najwieksza liczba gur o ksztalcie przedstawionym

na rysunku 1, kt
ore mozemy otrzymac w wyniku rozciecia
kwadratu 5×5 (rysunek 2)?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Rys. 1

KANGUR 2016

Rys. 2

24. W swietlicy znajduje sie pewna liczba kwadratowych stolow i pewna liczba krzesel.

Jezeli chcielibysmy ustawic stoly pojedynczo i przy kazdym z nich ustawic 4 krzesla, to
zabrakloby nam 6 krzesel. Jezeli chcielibysmy zestawic po 2 stoly i przy nich 6 krzesel,
to 4 krzesla nie bylyby wykorzystane. Ile stolow jest w tym pomieszczeniu?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

25. Monika z identycznych malych trojkatnych kartonikow chce ulozyc
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Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

tr
ojkat. Ulozyla juz gure pokazana na rysunku obok. Jaka jest
najmniejsza liczba malych tr
ojkat
ow, kt
ore musi dolozyc, aby uzupelnic
te gure do tr
ojkata?
A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

1. 2 + 0 + 1 + 6 + 2 · 0 · 1 · 6 =
A) 11 B) 0 C) 21 D) 9

E) 18

2. Maciej najpierw podzielil pizze na cztery rowne czesci, a nastepnie kazda z nich podzielil
szescian zbudowany zostal z 8
jeszcze na trzy r
owne czesci. Jaka czescia calej pizzy jest kazdy z otrzymanych malych
identycznych malych szesciennych klock
ow,
kawalk
ow?
przy czym pewne z nich sa biale, a pozostale

A) Trzecia
B) Czwarta
C) Siodma
D) Osma
E) Dwunasta
czarne. Na rysunku obok pokazano piec scian duzego szescianu. Jak wyglada sz
osta
Ann has written numbers in 5 of the 10 circles as shown at the figure. She wants to write a
sciana duzego szescianu?
3. Drut dlugosci 10 cm uformowano tak, jak pokazuje rysunek.

26. Duzy

number in each of the remaining 5 circles such that the sums of the 3 numbers along each
Nastepnie przecieto
side of the pentagon are equal.

A)

B)

C)

D)

E)

Which number will she have to write in the circle marked by X ?

7

27. Julia wpisala liczby w 5 sposrod 10 kol  patrz rysunek. W pozostale 5

k
ol chce wpisac liczby tak, aby sumy trzech liczb umieszczonych
wzdluz kazdego boku pieciokata byly r
owne. Jaka liczbe musi ona
wpisac w kolo oznaczone litera X ?
A) 7 B) 8 C) 11 D) 13 E) 15

3
X
1

2
6

28. Symbole

,
i
przedstawiaja 3 r
ozne cyfry. Jezeli dodamy
cyfry
trzycyfrowej
A) 7
B) 8
C) 11
D) 13
liczby
, to w wyniku otrzymamy dwucyfrowa liczbe
. Jezeli dodamy cyfry
liczby dwucyfrowej
, to otrzymamy liczbe jednocyfrowa . Jaka cyfre przedstawia
symbol ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

29. Dziadek Jan przyniosl ze swojego sadu 132 jablka i 204 gruszki. Owocami tymi chce
obdarowac jak najwiecej dzieci, przy czym kazde dziecko ma otrzymac tyle samo jablek
i tyle samo gruszek. Ile dzieci chce obdarowac dziadek?
A) 4 B) 11 C) 12 D) 6 E) 17

30. Dwie trzycyfrowe liczby zapisane sa przy uzyciu 6 roznych cyfr. Pierwsza cyfra drugiej

liczby jest dwa razy wieksza niz ostatnia cyfra pierwszej liczby. Jaka najmniejsza sume
dw
och takich liczb mozemy otrzymac?
A) 552 B) 546 C) 301 D) 535 E) 537

c 2016 Kenguros konkurso organizavimo komitetas

go we wskazanych miejscach. Ile sa
r
owne dlugosci trzech otrzymanych kawalk
ow drutu?
A) 2 cm, 3 cm, 5 cm B) 2 cm, 2 cm, 6 cm C) 1 cm, 4 cm, 5 cm
D) 1 cm, 3 cm, 6 cm E) 3 cm, 3 cm, 4 cm

4. Ala uzywajac 8 mocnych magnesow

umiescila na drzwiach
lod
owki 7 karteczek (patrz rysunek). Jaka jest najwieksza liczba
magnes
ow, kt
ore moze ona usunac, aby zadna z tych karteczek nie
spadla?
E) 15
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Duzy kwadrat ma bok dlugosci 10 cm. Wierzcholki zacieniowanego

kwadratu sa srodkami bok
ow duzego kwadratu  rysunek obok. Ile
jest r
owne pole zacieniowanego kwadratu?
A) 10 cm2 B) 20 cm2 C) 25 cm2 D) 40 cm2 E) 50 cm2

10 cm

6. Trapez przedstawiony na rysunku obok zostal podzielony na 5
jednakowych tr
ojkat
ow r
ownoramiennych, kazdy o obwodzie 40
cm. Obw
od trapezu jest r
owny 80 cm. Jaka dlugosc ma dluzsza
podstawa tego trapezu?
A) 15 cm B) 20 cm C) 30 cm D) 40 cm E) 45 cm

7. Stonoga na kazda ze swoich 100 nog chce zalozyc jeden but. Stonoga ma 25 par butow.
Ile but
ow musi jeszcze kupic?
A) 15 B) 20 C) 35 D) 50

E) 75

8. Tomek i Wojtek maja taka sama liczbe identycznych

szesciennych klockow. Kazdy z chlopc
ow ze
wszystkich swoich klock
ow buduje prostopadloscian.
Prostopadloscian Tomka pokazuje rysunek 1. Na
Rys. 1
Rys. 2
rysunku 2 pokazano pierwsza warstwe prostopadloscianu Wojtka. Ile warstw bedzie
mial prostopadloscian Wojtka?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. W puste pola tablicy 2×2 Tomek ma wstawic takie dwie liczby naturalne,

przerywanych linii mozna otrzymac otwarte pudelko. Zlozone
pudelko stawiamy na stole otworem ku g
orze. Kt
ora sciana pudelko
bedzie przylegac do powierzchni stolu?
A) A B) B C) C D) D E) E

A

2

A)

C

D

E

11. Zosia ma dwa identyczne kwadratowe kartoniki  rysunek obok.

Naklada je czesciowo na siebie i obrysowuje otrzymana gure,
a potem ja zamalowuje. Kt
orej z ponizszych gur na pewno nie
otrzyma postepujac w opisany spos
ob?

B)

C)

D)

B)

C)

D)

E)

17. Kazdy kot u babci Ani dostaje codziennie taka sama ilosc karmy. Dzisiaj babcia kupila

B

Pytania po 4 punkty

A)

dw
och ciec, aby suma otrzymanych trzech liczb byla najmniejsza. Ile jest r
owna ta
suma?
A) 2675 B) 2975 C) 2978 D) 4217 E) 4298
16. Monika przed lustrem szczotkuje wlosy. W lustrze zobaczyla odbicie
zegara przedstawione na rysunku obok. Kt
ore z ponizszych odbic zegara
zobaczylaby, gdyby spojrzala w lustro 10 minut wczesniej?

5

aby iloczyn wszystkich liczb w tej tablicy byl r
owny 90. Na ile sposob
ow
moze tego dokonac?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 9

10. Rysunek obok pokazuje szablon, z ktorego poprzez zginanie wzdluz

15. Na kawalku papieru napisana jest liczba 2581953764. Janek planuje dokonac takich

E)

12. Panie Maria, Ania i Natalia pracuja w przedszkolu. Kazdego dnia od poniedzialku do
piatku tylko dwie z nich przychodza do pracy. Pani Maria pracuje 3 dni w tygodniu, a
pani Ania 4 dni w tygodniu. Przez ile dni w tygodniu pracuje pani Natalia?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

13. Piec wiewiorek A, B, C, D, i E siedzi na sciezce wzdluz prostej. Na tej prostej znajduje
sie 6 orzech
ow. Rozmieszczenie wiewi
orek i orzech
ow pokazuje rysunek  na rysunku
orzechy oznaczone sa gwiazdkami.

dla czterech swoich kot
ow karme, kt
ora ma wystarczyc na 12 dni. Wracajac z tymi
zakupami do domu przygarnela dwa blakajace sie koty. Na ile dni zakupiona karma
wystarczy dla tych szesciu kot
ow?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
18. Kazda litere w slowie LAJKONIK zastepujemy jedna z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, przy
czym r
ozne litery zastepujemy r
oznymi cyframi i te same litery tymi samymi cyframi.
Utworzona przez Tomka liczba LAJKONIK jest nieparzysta i dzieli sie przez 3. Jaka
cyfra Tomek zastapil litere K?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 7
19. Piotr, Pawel i Jan sa trojaczkami, a ich brat Antek jest od nich o 3 lata mlodszy. Ktora
z ponizszych liczb moze byc suma lat tych czterech braci?
A) 53 B) 54 C) 56 D) 59 E) 60

20. Obwod prostokata ABCD jest rowny 30 cm. Srodki
innych trzech prostokat
ow w gurze pokazanej na
rysunku sa umieszczone w punktach A, B i D. Suma
obwod
ow tych trzech prostokat
ow jest r
owna 20 cm.
Jaka dlugosc ma pogrubiona linia?
A) 50 cm
B) 45 cm
C) 40 cm
D) 35 cm
E) Nie mozna tego ustalic

Pytania po 5 punktow
21. Czeslaw Milosz, laureat Nagrody Nobla, urodzil sie w XX wieku. Iloczyn cyfr liczby

W pewnym momencie kazda z wiewi
orek biegnie do najblizszego orzecha, bierze go
i znowu biegnie do najblizszego orzecha. Wszystkie wiewi
orki biegaja z taka sama
predkoscia. Kt
ora z tych wiewi
orek zbierze dwa orzechy?
A) A B) B C) C D) D E) E

okreslajacej jego rok urodzenia jest r
owny 9. Kt
ora z nastepujacych informacji jest
falszywa?
A) Suma cyfr jego roku urodzenia jest rowna 12
B) Liczba wyrazajaca rok jego urodzenia jest nieparzysta
C) Liczba wyrazajaca rok jego urodzenia jest liczba podzielna przez 3
D) Liczba wyrazajaca rok jego urodzenia jest liczba pierwsza
E) W tym roku obchodzona jest 105. rocznica jego urodzin

14. W klasie jest 30 uczniow. W kazdej lawce siedza dwie osoby. Kazdy chlopiec siedzi z

22. Bartek wypisal wszystkie liczby o sumie cyfr rownej 5, ktorych pierwsza cyfra jest 1 i w

dziewczynka i dokladnie polowa dziewczynek siedzi z chlopcami. Ilu chlopc
ow jest w tej
klasie?
A) 25 B) 20 C) 15 D) 10 E) 5

kt
orych kazda nastepna cyfra jest nie mniejsza od cyfry bezposrednio ja poprzedzajacej.
Ile liczb wypisal Bartek?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

