
15. W kolejce do kasy biletowej teatru stoi 11 os�ob, w�sr�od nich Agnieszka i Ada.
Wiadomo, 
ze przed Agnieszka� stoi 7 os�ob, a Agnieszka stoi bezpo�srednio
za Ada�. Ile os�ob stoi w tej kolejce za Ada�?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

16. Kt�orej piecza�tki u
zy�c, aby otrzyma�c obrazek pokazany na
rysunku obok?

A) B) C) D) E)

17. Na rysunku pokazano cztery k l�odki i cztery klucze. Ka
zdy z kluczy otwiera
jedna� k l�odke�. Na ka
zdym kluczu znajduje sie� liczba, a na k l�odce, kt�ora�
otwiera ten klucz, ta sama liczba ukryta jest pod literami. Jednakowym
literom odpowiadaja� jednakowe cyfry, a r�o
znym literom r�o
zne cyfry.

ADA DGA

DAG ?

417

141

471

717

Jaki napis jest na k l�odce oznaczonej znakiem zapytania?
A) GDA B) ADG C) GAD D) GAG E) DAD

18. Kasia zrobi la naszyjnik, zawieszaja�c na sznurku trzy kartoniki.
Ka
zdy kartonik jest z jednej strony bia ly, a z drugiej strony
szary. Pocza�tkowo wszystkie kartoniki by ly zwr�ocone bia la�
strona� ku g�orze (rysunek obok). Kasia po lo
zy la ten naszyjnik
na stole. Jeden z poni
zszych obrazk�ow przedstawia naszyjnik
Kasi. Kt�ory?

A) B) C) D)

E)
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Zaczek

Klasy 1--2

Pytania po 3 punkty

1. 2 + 0 + 1 + 7 =
A) 2017 B) 37 C) 19 D) 10 E) 217

2. Na rysunku obok sa� tylko gwiazdy pie�cioramienne,
sze�scioramienne i siedmioramienne. Ile gwiazd
pie�cioramiennych jest na tym rysunku?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Babcia Marysia rozdzieli la pomie�dzy wszystkie swoje wnuki
ca le ciasto z wi�sniami. Na rysunku obok pokazano widok tego
ciasta z g�ory. Ka
zdy wnuk otrzyma l kawa lek ciasta z trzema
wi�sniami na wierzchu. Ile wnuk�ow ma babcia Marysia?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

4. Szymon pocia� l no
zyczkami sznurek, tak jak pokazano
na rysunku. Ile kawa lk�ow sznurka otrzyma l?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5. Natalka namalowa la motyla i naklei la na niego sze�s�c naklejek:

. Kt�ory z poni
zszych obrazk�ow mog la otrzyma�c Natalka?

A) B) C) D) E)

6. Ile cegie l usunie�to z muru?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12



Pytania po 4 punkty

7. Na stole le
zy naszyjnik z bia lymi i czarnymi per lami (patrz
rysunek obok). Jeden z poni
zszych obrazk�ow przedstawia
fragment tego naszyjnika. Kt�ory?

A) B) C) D) E)

8. Na kt�orym obrazku kwadrat�ow jest dwa razy wie�cej ni
z tr�ojka�t�ow i dwa
razy mniej ni
z k�o l?

A) B) C) D)

E)

9. W pewnym momencie Ja�s i Sta�s byli na karuzeli
w takim po lo
zeniu jak na rysunku obok. Karuzela
obr�oci la sie� i Sta�s znajduje sie� teraz w miejscu, w
kt�orym poprzednio by l Ja�s. Gdzie znajduje sie� teraz
Ja�s?

Jaś

Staś

A)

Jaś

B)

Jaś

C)

Jaś

D)

Jaś

E) Jaś

10. Wiktoria wpisa la w pola diagramu cztery spo�sr�od pie�ciu liczb: 1, 3, 4, 5, 7
(w ka
zde pole jedna� liczbe�) i otrzyma la prawdziwa� r�owno�s�c. Kt�orej z
podanych liczb nie wpisa la Wiktoria?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

11. Gospodarz ma jednego konia, dwie krowy i trzy �swinie. Ile kr�ow powinien
kupi�c gospodarz, aby po tym zakupie krowy stanowi ly po lowe� wszystkich
jego zwierza�t?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

12. Jakub ma dwa takie kartoniki: . Kartoniki te sa� pod spodem bia le.

Kt�ora� z poni
zszych �gur mo
ze u lo
zy�c Jakub?

A) B) C) D) E)

Pytania po 5 punkt�ow

13. Ile tr�ojka�t�ow znajduje sie� na rysunku obok?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

14. Kangur wykonuje 10 skok�ow w czasie 1 minuty, po czym odpoczywa 3
minuty. Naste�pnie znowu wykonuje 10 skok�ow w czasie 1 minuty i ponownie
3 minuty odpoczywa i tak dalej. Po ilu minutach najwcze�sniej kangur ten
wykona 50 skok�ow?
A) 4 B) 5 C) 16 D) 17 E) 20


