28 m

20. Na rysunku przedstawione sa wymiary korytarza. Przez

6m

srodek korytarza narysowano linie. Jaka dlugosc ma ta
linia?
36 m
A) 63 B) 68 C) 69
8m
D) 71 E) 83
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21. W bajkowym sadzie rosnie jablon i grusza. Kazdego dnia rano z jabloni spada

jedno jablko, a w poludnie odrastaja dwa, z gruszy zas kazdego dnia rano
spadaja dwie gruszki, a w poludnie odrastaja trzy. W niedziele wieczorem na
tych drzewach byly 3 jablka i 5 gruszek. W jakim dniu tygodnia wieczorem na
obu drzewach bedzie lacznie 100 owocow?
A) W poniedzialek
B) We wtorek
C) W srode
D) W czwartek
E) W piatek

22. Jeden z pieciu krasnoludkow zjadl ciastko. Nastepnie kazdy z nich wypowiedzial
jedno zdanie.
Alek: Nie zjadlem ciastka.
Darek: Nie zjadlem ciastka.
Bartek: Zjadlem ciastko.
Edek: Ciastko zjadl Alek.
Czarek: Edek nie zjadl ciastka.
Sklamal tylko jeden krasnoludek. Kt
ory z nich zjadl ciastko?
A) Alek B) Bartek C) Czarek D) Darek E) Edek

23. Emilka rozwieszala pranie. Na sznurku zaczepiala kazdy recznik dwiema
klamerkami tak jak na rysunku 1. Zauwazyla jednak, ze zabraknie jej klamerek,
wiec od pewnego momentu zaczela rozwieszac reczniki w sposob przedstawiony
na rysunku 2. Ogolem powiesila 35 recznik
ow i uzyla 58 klamerek. Ile recznikow
Emilka powiesila w sposob przedstawiony na rysunku 1?

Maluch
Klasy 3--4

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

Pytania po 3 punkty
1. Jaki dzien tygodnia bedzie jutro, jezeli wczoraj byla niedziela?

A) Wtorek B) Czwartek C) Sroda
D) Poniedzialek E) Sobota
2. Wyzszy poziom na podium oznacza lepszy wynik
zawodnika (patrz rysunek). Kto zajal trzecie miejsce?
A) A B) B C) C D) D E) E

3. Asia wrocila ze spaceru o godzinie pokazanej na zegarze obok.

Spacer trwal 38 minut. O ktorej godzinie Asia wyszla z domu na
ten spacer?
A) O 11:33 B) O 12:43 C) O 11:38 D) O 11:27 E) O 12:38

4. W okladce ksiazeczki dla dzieci sa dwa otwory  ½okienka. Otwarta ksiazeczka
wyglada tak:

A) 12

Rysunek 1

B) 13

C) 21

D) 22

E) 23

Rysunek 2


24. Sciany
kostki ponumerowane sa liczbami od 1 do 6. Cztery

2

4

c 2019 Kenguros konkurso organizavimo komitetas

5

3

identyczne takie kostki Ula skleila w sposob pokazany
na rysunku. Ile wynosi suma liczb na szesciu sklejonych
scianach?
A) 25 B) 18 C) 21 D) 22 E) 20

Ktore pojazdy zobaczy Slawek w ½okienkach po zamknieciu ksiazeczki?

A)

,

,

D)

,

,

B)

,

,

C)
E)

,

,

,

,

0
+

5. W krzyzowce obok dzialania wykonujemy tylko poziomo

13. Szklanka pelna wody wazy 400 gramow, a pusta 100 gramow.

lub pionowo. Jaka liczbe otrzymamy w polu oznaczonym 2 + 1 =
znakiem zapytania w poprawnie uzupelnionej krzyzowce?
=
+
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
= ?
−
=
9

14. Z trzech jasnych i trzech ciemnych paskow Helenka wykonala pleciona

podstawke (patrz rysunek). Jak bedzie wygladac ta podstawka, gdy
Helenka odwroci ja na druga strone?

ciagu 1 godziny. Zapalono jednoczesnie dwie swieczki czerwone i trzy swieczki
biale. Ile potrzeba czasu, aby swieczki te wypalily sie?
A) 7 godzin B) 5 godzin C) 4 godziny D) 3 godziny E) 2 godziny

7. Ola na korkowej tablicy przypiela za pomoca 8 pinezek 3 zdjecia

A)

w taki sposob, ze kazde kolejne zdjecie nachodzi na poprzednie
i przypiete jest razem z nim dwiema pinezkami (patrz rysunek).
Marysia w taki sam spos
ob chce przypiac 7 zdjec. Ile pinezek bedzie
do tego potrzebowac?
A) 14 B) 16 C) 18 D) 22 E) 26

Razem
kosztujemy
5 centów.

maja ich wiecej niz 20. Ile orzechow ma kazda z dziewczynek?
C) 9 D)
F||Fr| r
F |E)
|r11
| 10
|F|r

r

r r
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q
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A) 8 centow



r

r

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

11. Tomek ma 16 niebieskich kulek. Moze je wymienic na inne tylko w nastepujacy
spos
ob: za 3 niebieskie kulki moze otrzymac 1 czerwona, a za 2 czerwone 5
zielonych kulek. Jaka najwieksza liczbe zielonych kulek moze otrzymac Tomek?
A) 5 B) 10 C) 13 D) 15 E) 20

12. Kuba chce tak wpisac cyfry 1, 2, 3 i 9 w kratki diagramu

E)

+?

obok, aby w kazdej kratce byla inna cyfra i aby wynik dodawania byl najwiekszy
z mozliwych. Jaka cyfre powinien wpisac w kratke ze znakiem zapytania?
A) 1 lub 2 B) 1 lub 3 C) Tylko 1 D) Tylko 2 E) Tylko 3

Razem
kosztujemy
7 centów.

B) 9 centow

Razem
kosztujemy
10 centów.

C) 10 centow

D) 11 centow

Ile kosztujemy
razem?

E) 12 centow

F

otoczyla ramka skladajaca sie z 32 bialych kwadracikow
(patrz rysunek). Ile takich bialych kwadracikow bedzie
potrzebowala dziewczynka, by obramowac w taki
sam sposob kwadratowy obrazek zbudowany ze 100
kwadracikow?
A) 36 B) 40 C) 44 D) 48 E) 52



obok). Chce usunac z niej jeden kartonik. Ile z ponizej narysowanych
gur moze otrzymac Franek?

|

r

10. Franek ulozyl gure z pieciu kwadratowych kartonik
 rysunek
|
qow (patrz

A) 1

D)

16. Kwadratowy obrazek utworzony z 49 kwadracikow Hania

r

r





F

q | qr |q |r rq | r
|F|r
| |
|
|
|
9. Na
q q| |plansze
| obok przedstawiono
q |kwadratowa
q rysunku
q z|obrazkami. q | r
Jeden z ponizszych prostokatow zostal wyciety z tej planszy. Ktory?
|
FF
F
F A) F |F Fr
F
FF
F
r |qF
r rq qr r|
FrFrF
|F
rr qrrF q|r
B) qF
C)
D)|
E) rr
q |po 4 rpunkty
Pytania

C)

15.

8. Asia i Natalka maja po tyle samo orzechow. Kazda ma ich mniej niz 12, a razem
A)
B)r
8
| 7F |

B)

|

6. Czerwona swieczka wypala sie w ciagu 2 godzin, a biala w

Ile gramow wazy szklanka napelniona woda do polowy?
A) 150 B) 200 C) 225 D) 250 E) 300

Pytania po 5 punktow
17. Pod kazdym obrazkiem w diagramie ukryta jest liczba.

Taki sam obrazek oznacza taka sama liczbe. Suma liczb z
pierwszego wiersza jest rowna 15, z drugiego 12, a z trzeciego
?
16. Jaka liczba jest ukryta pod symbolem
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Wszystkie strony ksiazki sa ponumerowane kolejnymi liczbami: 1, 2, 3, 4, 5, . . ..
Cyfra 5 pojawia sie w numerach stron dokladnie 16 razy. Ile co najwyzej stron
moze miec ta ksiazka?
A) 49 B) 64 C) 66 D) 74 E) 80

19. Na lace pasa sie krowy, owce i gesi, lacznie 15 zwierzat. Wiemy, ze 10 z nich nie
jest krowami, a 8 z nich nie jest owcami. Ile gesi pasie sie na lace?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 10

