19. Tomek rozpoczyna trening tenisa o godzinie 17:05. Droga z domu do przystanku

autobusowego zajmuje mu 5 minut. Autobusy odjezdzaja z tego przystanku co 10 minut,
zaczynajac od godziny 6:00. Podr
oz autobusem trwa 15 minut, potem Tomek idzie
5 minut na korty i przez kolejnych 5 minut przebiera sie w szatni. O ktorej godzinie
najp
ozniej Tomek powinien wyjsc z domu, by punktualnie rozpoczac trening?

A)

B)

C)

D)

E)

20. Na elektronicznej tablicy srodkowy kwadrat zaswiecil sie  patrz rysunek

obok. Po minucie zaswiecily sie wszystkie kwadraty, ktore mialy z nim
wsp
olny bok, a srodkowy zgasl. Po kazdej kolejnej minucie zaswiecaly sie
kwadraty o wsp
olnym boku ze swiecacymi w poprzedniej minucie, tamte zas
gasly. Jak wyglada tablica po uplywie 4 minut i 30 sekund?

A)

B)

C)

D)

E)

21. Czterech braci zjadlo lacznie 11 sliwek. Kazdy z nich zjadl inna liczbe sliwek, ale kazdy
co najmniej jedna sliwke. Ten z braci, kt
ory zjadl najwiecej sliwek, zjadl ich
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

22. Na stole stalo 10 torebek, kazda zawierala inna liczbe cukierkow, od 1 do 10. Kazdy z

pieciu chlopc
ow wzial dwie torebki. Arek znalazl w swoich torebkach lacznie 5 cukierk
ow,
Bartek  7, Czarek  9, Darek  15. Ile cukierk
ow otrzymal piaty chlopiec?
A) 9 B) 11 C) 13 D) 17 E) 19

23. Kasia ma 4 kwiatki, jeden z 6 platkami, drugi

z 7, trzeci z 8 i czwarty z 11 platkami.
Kasia wyrwala po jednym platku z trzech
kwiatk
ow. Potem powt
orzyla to jeszcze kilka
razy, kazdorazowo wyrywajac po jednym platku z trzech kwiatk
ow, niekoniecznie tych
samych. Przestala wyrywac, gdy nie mogla juz wyrwac po jednym platku z trzech
kwiatk
ow. Kasia robila to tak, aby na ko
ncu pozostala najmniejsza mozliwa liczba
platk
ow na kwiatkach. Ile kwiatk
ow pozostalo na kwiatkach?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Karol, Ryszard i Jacek sa przyjaciolmi. Jeden z nich jest policjantem, jeden inzynierem

i jeden urzednikiem. Wiemy, ze Karol jest starszy od policjanta, Ryszard nie jest
r
owiesnikiem urzednika, zas urzednik jest mlodszy od Jacka. Kt
ore zdanie jest
prawdziwe?
A) Jacek jest policjantem B) Ryszard jest inzynierem C) Karol nie jest urzednikiem
D) Jacek jest inzynierem E) Ryszard nie jest policjantem
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Klasy 3--4

Pytania po 3 punkty
1. Stas spojrzal w okno (rysunek obok) i zobaczyl polowe sposrod
wszystkich kangur
ow biegajacych po parku. Ile kangur
ow
biegalo po parku?
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
—6

2. Jaka liczba jest ukryta pod kwiatkiem?
A) 12 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28
3. Ktory kartonik nalezy wstawic pomiedzy dwa pokazane
obok, aby kartoniki stykaly sie polami z tym samym
wynikiem mnozenia?

A)

3·6 2·4

B)

3·6 8·3

C)

6·6 2·4

D)

8

— 10

6·7 4·9

6·6 8·3

10

6·4 3·9

E)

6·3 4·8

4. Alicja ulozyla obrazek z kartonikow roznych ksztaltow  patrz rysunek
obok. Ile element
ow tej ukladanki ma ksztalt tr
ojkata?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Rysunek obok przedstawia dom widziany z przodu. Jak wyglada ten dom
z tylu, jezeli wiadomo, ze sa tam trzy okna i nie ma drzwi?

A)

B)

C)

D)

E)

6. Baloniki sprzedawane sa w pudelkach po 5, 10 i 25 sztuk. Slawek kupil kilka pudelek z

balonikami, tak aby lacznie miec 70 balonik
ow, ale w jak najmniejszej liczbie pudelek.
Ile pudelek z balonikami kupil Slawek?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7. Na dwoch pokratkowanych przezroczystych arkuszach zaczerniono pewne kwadraciki.
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Oba te arkusze nasunieto (bez obracania) na umieszczony miedzy nimi rysunek
zawierajacy 9 liczb. Liczby przykryte zaczernionymi kwadracikami staly sie niewidoczne.
Tylko jedna liczba pozostala widoczna. Kt
ora?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9
8. Na rysunku po lewej stronie widzisz kartke papieru, na ktorej narysowano rozne slady.

Po prawej stronie widzisz te sama kartke, ktora obr
ocono ½do g
ory nogami i usunieto
z niej jedna pare slad
ow. Kt
ora?

A)

B)

C)

D)

E)

13. Rysunek 1 przedstawia budowle utworzona z jednakowych

3

2 4 1
drewnianych klockow. Rysunek 2 przedstawia widok tej
1
budowli z g
ory. Liczby umieszczone w polach wskazuja, ile
1 3
klock
ow w tym miejscu umieszczono jeden na drugim. Dwa
1
pola zakryto. Ile jest r
owna suma liczb na zakrytych polach?
Rysunek
1.
Rysunek
2.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
14. Kazda z pieciu dziewczynek Ania, Basia, Cesia, Dusia i Ela rzucila dwukrotnie lotka do
tarczy z dziesiecioma polami oznaczonymi liczbami od 1 do 10. W kazdym z dziesieciu
rzut
ow lotka trala w pole z inna liczba. Za rzut, kt
orym traa sie w pole tarczy, uzyskuje
sie tyle punktow, ile wskazuje liczba na polu. Okazalo sie, ze Ania uzyskala lacznie 11
punkt
ow, Basia lacznie 4 punkty, Cesia 7 punkt
ow, Dusia 16, a Ela uzyskala lacznie 17
punkt
ow. Nastepnie kazda z tych dziewczynek od wiekszego z dwoch swoich wynikow
odjela mniejszy. Kt
ora uzyskala najwieksza roznice?
A) Ania B) Basia C) Cesia D) Dusia E) Ela
15. Mama chce ugotowac 5 potraw na kuchence o dwoch palnikach. Czas gotowania tych
potraw to: 40 min, 15 min, 35 min, 10 min i 45 min. W jakim najkr
otszym czasie moze
mama ugotowac te potrawy, jesli kazda zdejmuje z palnika dopiero po jej ugotowaniu?
A) 60 min B) 70 min C) 75 min D) 80 min E) 85 min
16. Jaka jest dlugosc pociagu?

Pytania po 4 punkty
9. Na stole lezy naszyjnik z bialymi i czarnymi perlami  patrz rysunek

obok. Jeden z ponizszych obrazk
ow przedstawia fragment tego
naszyjnika. Kt
ory?

A)

B)

C)

D)

E)

10. Pod jednakowymi gurami ukrywaja sie jednakowe liczby, a pod roznymi gurami 

1

r
ozne liczby:

+
+
+
+
=
+
+
Kt
ora z nastepujacych r
ownosci jest prawdziwa?
+
+
=
=
=
+
+
A)
B)
C)
+
=
E)

+

D)

=

1

1
11. Stas zgial dwukrotnie kwadratowa kartke papieru i tak zlozona przedziurawi
l,

wbijajac olowek jeden raz. Nastepnie rozprostowal kartke  rysunek obok.
Jeden z ponizszych rysunk
ow przedstawia spos
ob, w jaki Stas pozginal
1
kartke. Kt
ory?
1

A)

B)

1

C)

D)

E)

12. Do druzynowego konkursu matematycznego zglosilo sie 13 uczniow z klasy IVa i 19 z

klasy IVb. Nauczycielka chciala utworzyc 6 druzyn o jednakowej liczbie zawodnik
ow. W
tym celu nam
owila do udzialu w konkursie niekt
orych uczniow z klasy IIIa. Co najmniej
ilu uczni
ow klasy IIIa musiala nam
owic do udzialu w tym konkursie?
A) 10 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

A) 55 m B) 115 m
Pytania po 5 punktow

C) 170 m

D) 220 m

E) 230 m

17. Dzialanie ? dodaje dwie liczby, a nastepnie wynik tego

1
6

⋆

⋆

⋆

9

dodawania dzieli przez 3. Na przyklad 6?9 = (6+9) : 3 = 5
(patrz graf 1). Jaka liczba znajduje sie w szarym polu
5
grafu 2?
Graf 1.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
18. W diagramie przedstawionym na rysunku obok, pola nazwiemy
sasiednimi, gdy maja wsp
olny bok lub wsp
olny wierzcholek. W
polach tego diagramu Zosia narysowala kilka znakow usmiechu
.
W pewnych innych polach wpisala liczby wskazujace, w ilu sasiednich
polach jest znak usmiechu, po czym pewne pola zakryla. Ile znak
ow
usmiechu ukryla Zosia na diagramie?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 11

2

2
Graf 2.

3

3

2
2
1

