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19. W bajkowym ogrodzie rosna tylko dwa rodzaje drzew.

Na kazdym rosnie albo 6 gruszek i 3 jablka, albo
8 gruszek i 4 jablka. W tym ogrodzie rosnie lacznie
25 jablek. Ile gruszek rosnie w tym ogrodzie?
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 56
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20. Laczna liczba lap moich psow jest o 18 wieksza niz laczna liczba ich nosow. Ile mam
ps
ow?
A) 4 B) 5

C) 6

D) 8

Maluch
Klasy 3--4

E) 9

21. Asia ma trzy rodzaje klockow:

, , . Klocki r
oznego rodzaju maja r
ozne wagi, zas
wszystkie klocki tego samego rodzaju waza po tyle samo. Asia powkladala te klocki
do trzech identycznych pojemnik
ow, do kazdego po cztery klocki. Nastepnie pojemniki
ustawila kolejno od najlzejszego do najciezszego (na rysunku od lewej do prawej).
Jaki klocek jest najciezszy, a jaki najlzejszy?
A) Najlzejszy jest , a najciezszy
B) Najlzejszy jest
C) Najlzejszy jest , a najciezszy
D) Najlzejszy jest
E) Najlzejszy jest , a najciezszy

, a najciezszy
, a najciezszy

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

Pytania po 3 punkty
1. Ania, Basia, Cesia, Dorotka i Ela rzucaly kostka do gry, kazda dwa razy.

Ania

Basia

Cesia

Kt
ora z nich wyrzucila lacznie najwiecej oczek?
A) Ania B) Basia C) Cesia D) Dorotka

Dorotka

Ela

E) Ela

22. Renia dodala siedem liczb i otrzymala 2016. Jedna z liczb w tej sumie jest 201. Renia
zamienila liczbe 201 na liczbe 102, a pozostale zostawila bez zmian. Nastepnie zn
ow
dodala wybrane liczby. Jaki wynik otrzymala?
A) 1815 B) 1914 C) 1917 D) 2115 E) 2118

23. Marek zbudowal pasek z 27 klockow:

2. Witek ma 1 rok i 3 miesiace. Za ile miesiecy Witek skonczy 3 lata?
A) 15 B) 17 C) 19 D) 20 E) 21
3. Znajdz x.

17 + 3
Marek podzielil ten pasek na dwa kr
otsze paski, tak ze jeden z nich jest dwa razy dluzszy
od drugiego. Nastepnie podzielil jeden z otrzymanych pask
ow w ten sam spos
ob i tak
dalej (jezeli to jest mozliwo). Kt
orego z ponizszych pask
ow na pewno nie m
ogl w zadnym
momencie otrzymac?

A)

B)

C)

24. Piec wrobli siedzialo na galezi (patrz

D)

x

20 − 16
A) 24

B) 28

C) 36

D) 56

E) 80

E)

rysunek). Kazdy z nich zacwierkal tyle
razy, ile widzial innych wr
obli na tej
galezi. Na przyklad Darek zacwierkal trzy
razy. Nagle jeden z wr
obli odwr
ocil glowe w przeciwna strone. I zn
ow kazdy wr
obel
zacwierkal tyle razy, ile widzial wr
obli na tej galezi. Tym razem laczna liczba cwierkniec
byla wieksza niz za pierwszym razem. Kt
ory wr
obel odwr
ocil glowe w przeciwna strone?
A) Arek B) Bartek C) Czarek D) Darek E) Edek
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4. Pajacyk pokazany na rysunku obok przeglada sie w lustrze. Ktory
rysunek przedstawia jego odbicie?

A)

B)

C)

D)

E)

12. Szary kangurek wazyl 17 kg, a brazowy kangurek 20 kg. Szary przytyl 3 kg, brazowy
Miejsca 1 — 20

5. Grzes przyszedl z tata do cyrku. Tablica przedstawiona
na rysunku pokazuje, w kt
ora strone nalezy p
ojsc, aby
odnalezc swoje miejsca. Grzes i jego tata maja miejsca
z numerami 71 i 72. Kt
ora droga powinni pojsc?

A)

B)

C)

D)

E)

Miejsca 21 — 40
Miejsca 41 — 60
Miejsca 61 — 80

zas schudl 4 kg. Ile teraz waza lacznie oba te kangurki?
A) 36 kg B) 38 kg C) 44 kg D) 30 kg E) 37 kg

13. Kazde z pieciorga dzieci mialo taki sam zestaw trzech papierowych gur zlozony z kola,
kwadratu i tr
ojkata. Kazde dziecko ulozylo wszystkie swoje gury w stos (patrz rysunek).

Miejsca 81 — 100

6. W koszyku bylo kilka jablek. Ania i jej piec kolezanek podzielily je miedzy siebie. Kazda
dostala p
ol jablka. Ile jablek bylo w koszyku?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

7. Czarny prostokat jest czesciowo przesloniety kurtyna (patrz rysunek).
Jaka gura jest zaslonieta przez kurtyne czesc czarnego prostokata?
A) Trojkatem B) Kwadratem C) Pieciokatem D) Kolem
E) Prostokatem

8. Ktore zdanie opisuje sytuacje przedstawiona na rysunku?
A) Kol jest tyle samo co kwadratow
B) Kol jest mniej niz trojkatow
C) Kol jest dwa razy wiecej niz kwadratow
D) Kwadratow jest wiecej niz trojkatow
E) Trojkatow jest o dwa wiecej niz kol

W ilu stosach tr
ojkat lezy wyzej niz kwadrat?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

14. Z ktorych trzech kawalow mozna zlozyc kwadrat?
A) 1, 3 i 5 B) 1, 2 i 5 C) 1, 4 i 5 D) 3, 4 i 5
E) 2, 3 i 5

1
2

15. Leon zaczal wpisywac liczby do tabelki. Zdecydowal, ze w kazdy wiersz
i w kazda kolumne wpisze liczby 1, 2 i 3, kazda dokladnie raz. Ile jest
r
owna suma liczb, kt
ore wpisze on w zacieniowane pola?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

4
3

5

1
2

16. Wzdluz ulicy znajdowalo sie 11 wolnych miejsc parkingowych, ponumerowanych liczbami
Pytania po 4 punkty
9. Suma cyfr liczby 2016 jest rowna 9. Jaka jest najmniejsza liczba, ktora jest wieksza od
2016 i ma te sama sume cyfr co liczba 2016?
A) 2007 B) 2025 C) 2034 D) 2108 E) 2134

10. Myszka chce wydostac sie z labiryntu. Ile roznych
dr
og moze wybrac myszka, aby zadnego przejscia
nie przekroczyc wiecej niz raz?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

11. Zosia ma dwie karty (patrz rysunek). Na obu stronach kazdej karty

napisala po jednej liczbie. Suma obu liczb na pierwszej karcie
jest r
owna sumie obu liczb na drugiej karcie. Suma wszystkich
czterech liczb to 32. Kt
ore z ponizszych liczb moga byc liczbami
na niewidocznych stronach kart?
A) 8 i 1
B) 10 i 5
C) 11 i 4
D) 9 i 6
E) 6 i 3

od 1 do 11. Przyjechalo 8 samochod
ow i zajelo 8 kolejnych miejsc, nie wiemy jednak
kt
orych. Kt
ore z ponizej wymienionych miejsc na pewno zostalo zajete?
A) Numer 1 B) Numer 9 C) Numer 3 D) Numer 5 E) Numer 11

Pytania po 5 punktow
17. Zbyszek chce pogrupowac liczby: 1, 5, 8, 9, 10, 12 i 15, tak aby suma liczb w kazdej
grupie byla taka sama. Najwieksza liczba grup, ktore moze otrzymac Zbyszek, to
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

18. Ola, Ula, Ala i Ela maja dzis urodziny. Ola, Ula i Ala sa w tym samym wieku, a Ela

jest starsza od nich o 3 lata. Kt
ora z ponizszych liczb moze byc suma lat wszystkich
czterech dziewczat?
A) 25 B) 27 C) 29 D) 30 E) 60

