
23. Na linii prostej zaznaczono jedena�scie punkt�ow, kolejno od lewej do prawej. Suma
odleg lo�sci pierwszego punktu od wszystkich pozosta lych wynosi 2018. Suma odleg lo�sci
drugiego punktu od wszystkich pozosta lych ( la�cznie z pierwszym) wynosi 2000. Jaka
jest odleg lo�s�c mie�dzy pierwszym i drugim punktem?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Gabrysia i Karol postanowili urza�dzi�c wy�scig. Gabrysia biega wok�o l
basenu o d lugo�sci 50m, a Karol p lywa wzd lu
z tego basenu tam
i z powrotem. Gabrysia biega 3 razy szybciej ni
z p lywa Karol. Karol
przep lyna� l 6 razy d lugo�s�c basenu, a w tym samym czasie Gabrysia
przebieg la wok�o l basenu 5 razy. Jaka jest szeroko�s�c tego basenu?
A) 25 m B) 40 m C) 50 m D) 80 m E) 180 m

50 m

?

25. Hotel na jednej z wysp na Morzu Karaibskim reklamuje sie� has lem: ½350 dni s lo�nca
ka
zdego roku�. Zgodnie z tym za lo
zeniem, jaka jest najmniejsza mo
zliwa liczba dni,
przez kt�ore Weso ly Pla
zowicz ma przebywa�c w hotelu w 2018 r., aby mie�c pewno�s�c, 
ze
pewne dwa kolejne dni be�da� s loneczne?
A) 17 B) 18 C) 31 D) 32 E) 35

26. Szara �gura umieszczona na kwadratowej siatce ma pole 192 cm2.
Figura ta jest ograniczona  lukami okre�g�ow o promieniu d lugo�sci
2 bok�ow kratki oraz odcinkami. Jakie sa� wymiary du
zego prostoka�ta?
A) 15 cm × 10 cm B) 18 cm × 12 cm C) 20 cm × 12 cm
D) 24 cm × 16 cm E) 27 cm × 18 cm

27. Punkty N , M , L zaznaczono na bokach tr�ojka�ta r�ownobocznego
ABC w taki spos�ob, 
ze NM ⊥ BC, ML ⊥ AB i LN ⊥ AC,
jak przedstawiono na rysunku. Pole tr�ojka�ta ABC wynosi 36. Ile
wynosi pole tr�ojka�ta LMN?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

28. Paulina wpisuje liczby w brzegowe pola tablicy 5× 6. W ka
zdym polu
wpisana liczba ma by�c r�owna sumie dw�och liczb wpisanych w pola
maja�ce z tym polem wsp�olny bok. Dwie liczby sa� ju
z wpisane, patrz
rysunek. Jaka liczba be�dzie wpisana w pole oznaczone symbolem x?
A) 7 B) 10 C) 13 D) −13 E) −3

10 3

x

29. Podczas treningu Julia wykonuje skoki w dal. �Srednia jej dotychczas wykonanych skok�ow
jest r�owna 3,80m. Gdy w naste�pnym skoku uzyska la wynik 3,99m, to jej �srednia wzros la
do 3,81m. Jaki wynik powinna uzyska�c w kolejnym skoku, aby jej �srednia by la r�owna
3,82m?
A) 3,97 m B) 4,00 m C) 4,01 m D) 4,03 m E) 4,04 m

30. W tr�ojka�cie r�ownoramiennym ABC punkty K i L obrano odpowiednio
na ramionach AB i BC w taki spos�ob, 
ze AK = KL = LB oraz
KB = AC. Jaka jest miara ka�ta ABC?
A) 30◦ B) 35◦ C) 36◦ D) 40◦ E) 44◦

A

B

C

K

L
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Kadet
Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty

1. (20 + 18 + 20 + 18) : (20− 18 + 20− 18) =
A) 18 B) 19 C) 20 D) 34 E) 36

2. Gdy litery wyrazu MAMA zapiszemy pionowo jedna nad druga�, to napis ten ma
pionowa� o�s symetrii � patrz rysunek. Kt�ory z poni
zszych wyraz�ow r�ownie
z be�dzie
mia l o�s symetrii, gdy zostanie zapisany w taki sam spos�ob?
A) TETA B) DAMA C) BAMBA D) NOSIS E) ATOMAI

M
A
M
A

3. Pewien kwadrat ma taki sam obw�od jak prostoka�t o bokach d lugo�sci 8 i 12. Jaka jest
d lugo�s�c boku tego kwadratu?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

4. Jaka� liczba� nale
zy zasta�pi�c symbol ? w zapisie 2 · 18 · 14 = 6 · ? · 7, aby r�owno�s�c ta by la
spe lniona?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

5. Budowniczy Benek buduje schody z I na II pie�tro.
Wysoko�s�c oraz g le�boko�s�c ka
zdego stopnia ma
wynosi�c 15 cm. Ile takich stopni zbuduje Benek,
je�sli posadzka II pie�tra jest 3m powy
zej posadzki I
pie�tra?
A) 8 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

1

2

3 m

15 cm
15 cm

6. Po prawej widzisz kartke� z kalendarza przedstawiaja�ca�
pewien miesia�c. Niestety prawie ca la karta zosta la
zalana atramentem. W jaki dzie�n tygodnia przypada
27. dzie�n tego miesia�ca?
A) Poniedzia lek B) �Sroda C) Czwartek
D) Sobota E) Niedziela

7. Du
zy prostoka�t na rysunku obok jest zbudowany z dziewie�ciu
identycznych ma lych prostoka�t�ow, kt�orych d lu
zszy bok ma d lugo�s�c 10.
Jaki jest obw�od du
zego prostoka�ta?
A) 40 B) 48 C) 76 D) 81 E) 90



8. Gdy Thor uderza swoim m lotem jakikolwiek kamie�n, ten rozpada sie� na pie��c mniejszych
kamieni. Kt�ora z poni
zszych liczb mo
ze by�c liczba� kamieni po kilku uderzeniach m lota,
je�sli na pocza�tku Thor mia l siedem kamieni?
A) 17 B) 20 C) 21 D) 23 E) 25

9. Na rysunku przedstawiono prostoka�t o wymiarach 7 × 11 zawieraja�cy
dwa okre�gi, z kt�orych ka
zdy styka sie� z trzema bokami prostoka�ta. Jaka
jest odleg lo�s�c pomie�dzy �srodkami tych okre�g�ow?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. W pude lku jest 65 kul, przy czym 8 z nich jest bia lych, a pozosta le sa� czarne. W jednym
ruchu mo
zemy wyja��c z pude lka nie wie�cej ni
z 5 kul. Kule raz wyje�te z pude lka ju
z do
niego nie wracaja�. Jaka� najmniejsza� liczbe� ruch�ow trzeba wykona�c, aby mie�c pewno�s�c,

ze zosta la wyje�ta przynajmniej jedna bia la kula?
A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 E) 9

Pytania po 4 punkty

11. Gra polega na tym, 
ze kula po wypadnie�ciu z g�ornego
pojemnika toczy sie� po desce z wystaja�cymi bolcami. Po
tra�eniu w bolec kula spada po lewej lub prawej stronie. Jeden
z mo
zliwych sposob�ow poruszania sie� kuli jest przedstawiony
na rysunku. Ile jest mo
zliwych dr�og, jakimi kula mo
ze tra��c
do pojemnika B?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 A B C D E

12. Prostoka�tna tablica zosta la podzielona na 40 identycznych kwadrat�ow. Liczba wierszy
w tej tablicy jest wie�ksza od 1. �Srodkowy wiersz tej tablicy zamalowano. Ile kwadrat�ow
tej tablicy pozosta lo niezamalowanych?
A) 20 B) 30 C) 32 D) 35 E) 39

13. Kwadrat ABCD ma bok d lugo�sci 3. PunktyM i N le
za� odpowiednio
na bokach AD i AB w taki spos�ob, 
ze odcinki CM i CN dziela�
kwadrat na trzy cze��sci o tym samym polu. Jaka jest d lugo�s�c odcinka
DM?
A) 7

4 B) 9
4 C) 3

2 D) 5
2 E) 2

B

CD

M

NA

14. W jednym z trzech pokoi znajduje sie� lew. Na drzwiach pokoju nr 1 wisi kartka z
napisem ½Tu jest lew�. Na drzwiach pokoju nr 2 wisi kartka z napisem ½Tu nie ma lwa�.
Na drzwiach pokoju nr 3 wisi kartka z napisem ½2 + 3 = 2 × 3�. Dok ladnie jedna z
tych informacji jest prawdziwa. W kt�orym pokoju znajduje sie� lew?
A) Na pewno w pokoju nr 1 B) Na pewno w pokoju nr 2 C) Na pewno w pokoju nr 3
D) Lew mo
ze znajdowa�c sie� w ka
zdym pokoju E) Lew mo
ze znajdowa�c sie� zar�owno
w pokoju nr 1, jak i w pokoju nr 2

15. Krzysztof narysowa l w prostoka�cie linie�  lamana�, kt�ora
utworzy la ka�ty, jak pokazano na rysunku. Jaka jest miara
ka�ta α?
A) 11◦ B) 12◦ C) 16◦ D) 17◦ E) 33◦

33◦

α
14◦

26◦

10◦

16. Amelia napisa la na tablicy kilka liczb pierwszych mniejszych od 100, u
zywaja�c dok ladnie
raz ka
zdej z cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, i nie u
zywaja�c innych cyfr. Jaka� liczbe� pierwsza� na pewno
napisa la?
A) 2 B) 5 C) 31 D) 41 E) 53

17. Nina prawid lowo pomno
zy la w zeszycie dwie liczby dwucyfrowe. Naste�pnie zamaza la
trzy cyfry: �3× 2� = 3�2. Jaka jest suma trzech cyfr, kt�ore zamaza la Nina?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14

18. Na rysunku przedstawiono prostoka�t i prosta� t
r�ownoleg la� do podstawy. Suma p�ol dw�och
zacieniowanych tr�ojka�t�ow wynosi 10. Jakie jest
pole tego prostoka�ta?

tA B

A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) To zale
zy od po lo
zenia punkt�ow A i B

19. Kamila, Ula i Szymon poszli na zakupy. Ula wyda la tylko 15% tego co Szymon.
Natomiast Kamila wyda la o 60% wie�cej ni
z Szymon. Razem wydali 55 EUR. Ile wyda la
Kamila?
A) 3 EUR B) 20 EUR C) 25 EUR D) 26 EUR E) 32 EUR

20. Przemek u lo
zy l sze�s�c kostek domina w spos�ob pokazany na rysunku. W jednym ruchu
mo
ze albo zamieni�c miejscami dwie kostki domina bez obracania, albo obr�oci�c jedna�
kostke�. Jaka najmniejsza liczba ruch�ow jest potrzebna do tego, 
zeby kostki by ly u lo
zone
zgodnie z zasada� domina, tzn. tak, aby na sa�siaduja�cych polach sa�siednich kostek by ly
takie same liczby oczek?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Jest to niemo
zliwe

Pytania po 5 punkt�ow

21. Damian wpisa l liczby naturalne od 1 do 9 w pola tabeli 3×3, po jednej liczbie
w ka
zde pole. Obliczy l sumy liczb w ka
zdym wierszu i w ka
zdej kolumnie.
Pie��c z tych wynik�ow, w kolejno�sci rosna�cej, to: 12, 13, 15, 16, 17. Jaki jest
sz�osty wynik?
A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13

22. Na rysunku przedstawiono siatke� pude lka
w kszta lcie prostopad lo�scianu. Jaka jest
obje�to�s�c tego pude lka?
A) 43 cm3 B) 70 cm3 C) 80 cm3

D) 100 cm3 E) 1820 cm3

10 cm

26 cm

7 cm


