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25. Ile jest liczb dwucyfrowych, ktorych suma cyfr jest wieksza od ich iloczynu?
A) 13 B) 26 C) 39 D) 44 E) 79
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26. Na tablicy napisano kilka roznych dodatnich liczb calkowitych. Iloczyn najmniejszych

dw
och z nich jest r
owny 16, a iloczyn najwiekszych dw
och z nich jest rowny 225. Ile
wynosi suma wszystkich liczb napisanych na tablicy?
A) 38 B) 42 C) 44 D) 58 E) 243

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

szescian
ow. Filip napisal na wszystkich szescianach r
ozne
dodatnie liczby calkowite, po jednej liczbie na kazdym
szescianie. Suma dziewieciu liczb na szescianach tworzacych
podstawe piramidy jest r
owna 50. Liczba napisana na kazdym
z pozostalych szescian
ow jest suma liczb napisanych na
czterech szescianach, na kt
orych jest on postawiony. Jaka
jest najwieksza liczba calkowita, kt
ora moze byc napisana na
g
ornym szescianie?
A) 98 B) 104 C) 110 D) 118 E) 120

Kadet

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

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

28. Na rysunku przedstawiono piramide zbudowana z czternastu
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Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty
1. Ile liczb calkowitych znajduje sie miedzy liczbami 3,17 i 20,16?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19
2. Ktory z ponizszych znakow drogowych ma najwieksza liczbe osi symetrii?
A)

?

B)

C)

D)

E)
β

3. Ile wynosi suma miar katow α i β zaznaczonych na rysunku?
A) 150◦ B) 180◦ C) 270◦ D) 320◦ E) 360◦
α

4. Hubert mial dodac 26 do pewnej liczby. Zamiast dodac, bezblednie od niej odjal 26 i
otrzymal w wyniku liczbe −14. Jaka liczbe mial otrzymac Hubert?
A) 28 B) 32 C) 36 D) 38 E) 42

29. Pociag ma 5 wagonow. W kazdym wagonie znajduje sie co najmniej jeden pasazer.
Dw
och pasazer
ow nazywamy sasiadami, jesli siedza w tym samym wagonie lub w dw
och
kolejnych wagonach. Wiadomo, ze kazdy pasazer w tym pociagu ma dokladnie 5 lub
dokladnie 10 sasiad
ow. Ilu pasazer
ow znajduje sie w pociagu?
A) 13 B) 15 C) 17 D) 20 E) Jest wiecej niz jedna mozliwosc

30. Szescian 3×3×3 jest zbudowany z 15

5. Kwadratowa karte lezaca na stole najpierw odwracamy na druga

strone obracajac wok
ol dolnej krawedzi, a nastepnie odwracamy z
powrotem obracajac wok
ol prawej krawedzi, jak na rysunku. Co
zobaczymy?

A)

czarnych i 12 bialych szescian
ow. Piec scian
duzego szescianu przedstawiono na rysunku.
Kt
ory z ponizszych rysunk
ow przedstawia
sz
osta sciane duzego szescianu?

B)

C)

D)

E)

6. Kangurzyca zebrala w jeden stos kamienie z 555 grup po 9 kamieni. Nastepnie ten stos
podzielila na grupy po 5 kamieni. Ile grup otrzymala?
A) 999 B) 900 C) 555 D) 111 E) 45

7. W pewnej szkole do pracy dojezdza rowerem 45 nauczycieli, co stanowi 60% wszystkich
A)

B)

C)
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D)

E)

nauczycieli. Zaledwie 12% nauczycieli dojezdza samochodem. Ilu nauczycieli dojezdza
samochodem?
A) 4 B) 6 C) 9 D) 10 E) 12

A

M

B

8. W prostokacie ABCD przedstawionym na rysunku

16. Czarek, Darek i Marek sa trojaczkami. Ich bracia blizniacy Irek i Jurek sa od nich o

punkty M i N sa odpowiednio srodkami bok
ow AB
i CD. Dwa okregi sa styczne do siebie i do bok
ow
prostokata. Jakie jest pole szarego obszaru, jesli
|AB| = 10?
A) 12,5 B) 20 C) 25 D) 30 E) 37,5

D

N

C

9. Dwa kawalki liny dlugosci 1 m i 2 m nalezy pociac na mniejsze kawalki rownej dlugosci.
Kt
ora z ponizszych liczb nie moze byc liczba otrzymanych kawalk
ow?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

10. Cztery miasta: A, B , C i D sa polaczone 5 drogami, jak

przedstawiono na rysunku obok. Wyscig ma wystartowac z miasta
B , zako
nczyc sie w miescie D i przejechac kazda z 5 dr
og dokladnie
raz. Ile jest mozliwych tras tego wyscigu?
A) 10 B) 8 C) 6 D) 4 E) 2

Pytania po 4 punkty

B

19. Rysunek obok przedstawia bryle otrzymana przez sklejenie siedmiu

A
C
D

A

B

w kwadracie ABCD. Obw
od kazdego z tych prostokat
ow wynosi 16.
Jaki jest obw
od kwadratu ABCD?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 28 E) 32

D
C
12. Kinga miala 49 niebieskich koralikow i jeden czerwony. Czesc z nich zgubila. Teraz
niebieskie koraliki stanowia 90% jej wszystkich koralik
ow. Ile koralik
ow zgubila Kinga?
A) 4 B) 10 C) 29 D) 39 E) 40

13. Ktora z ponizszych liczb jest najblizsza liczbie 21 ?
25
29
57
A) 79
B) 27
C) 57
D) 52
E) 92
59
79
zwyciezczynie rozegraly dwa mecze p
olnalowe, a dwie zwyciezczynie p
olnalow
rozegraly nal. Okazalo sie, ze w tych meczach (kolejnosc przypadkowa): Basia wygrala
z Ala, Czesia wygrala z Dosia, Gosia wygrala z Hela, Gosia wygrala z Czesia, Czesia
wygrala z Basia, Ela wygrala z Fela i Gosia wygrala z Ela. Kt
ora para grala w nale?
A) Gosia i Hela
B) Gosia i Czesia
C) Czesia i Basia
D) Gosia i Ela
E) Czesia i Dosia

15. Bryla przedstawiona na rysunku obok zostala sklejona z

Pytania po 5 punktow
21. W kwadracie o polu 36 pewne czesci zostaly zacieniowane.

Pole obszaru zacieniowanego jest r
owne 27. Ile wynosi suma
p + q + r + s?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

r

s

D)

minut, lecz Pawel sadzi, ze jego zegarek spieszy sie o 5 minut. Zegarek Leona spieszy
sie o 5 minut, lecz Leon sadzi, ze jego zegarek sp
oznia sie o 10 minut. Pawel uwaza, ze
teraz jest 12:00. Kt
ora godzina jest teraz wedlug Leona?
A) 11:30 B) 11:45 C) 12:00 D) 12:30 E) 12:45

23. Dwanascie dziewczat spotkalo sie w kawiarni. Srednia
liczba ciastek zjedzonych przez
kazda z nich byla r
owna 1,5. Kazda z nich zjadla jedno lub dwa ciastka, lub nie zjadla
ciastka w og
ole. Ile dziewczat zjadlo po dwa ciastka, jezeli wiadomo, ze tylko dwie z nich
nie jadly ciastek?
A) 2 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

24. Czerwony Kapturek wybral sie do trzech prababci, by kolejno obdarowac je jablkami.

szescian
ow. Kt
ory z ponizszych rysunk
ow przedstawia inna bryle?

C)

standardowych kostek do gry. Kazde dwie sklejone kostki przylegaja
do siebie scianami o tej samej liczbie oczek. Ile oczek znajduje sie na
powierzchni otrzymanej bryly?
A) 24 B) 90 C) 95 D) 105 E) 126
20. W klasie jest 20 uczniow. Uczniowie siedza w lawkach parami w ten sposob, ze dokladnie
jedna trzecia chlopc
ow siedzi z dziewczetami, a dokladnie polowa dziewczat siedzi z
chlopcami. Ilu chlopc
ow jest w tej klasie?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18
p
q

22. Pawel i Leon spojrzeli jednoczesnie na swoje zegarki. Zegarek Pawla spoznia sie o 10

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

B)

17. Cyfra jednosci sumy 22016 + 20162 jest
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8
18. Dwa kangury A i B rozpoczynaja skoki w tym samym momencie i w tym samym
kierunku. Kazdy z nich wykonuje co sekunde jeden skok. Kazdy skok kangura A ma
dlugosc 6 m. Pierwszy skok kangura B ma dlugosc 1 m, a kazdy kolejny jego skok jest o
1 m dluzszy od poprzedniego. Po ilu skokach kangur B dogoni kangura A?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

11. Na rysunku przedstawiono cztery identyczne prostokaty umieszczone

A)

3 lata mlodsi. Kt
ora z nastepujacych liczb moze byc suma liczb lat wszystkich pieciu
braci?
A) 36 B) 53 C) 76 D) 89 E) 92

E)

Niestety, ilekroc wchodzil do domu kazdej z nich, Zly Wilk zjadal polowe jablek
znajdujacych sie w koszyku. Gdy Czerwony Kapturek wychodzil z domu trzeciej
prababci, nie mial juz zadnych jablek. Okazalo sie tez, ze kazda prababcia dostala tyle
samo jablek. Przez kt
ora z ponizszych liczb na pewno dzieli sie poczatkowa liczba jablek
w koszyku?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

