22. Liczbe trzycyfrowa nazywamy ladna, jesli srodkowa cyfra jest wieksza od sumy jej
sasiad
ow. Ile co najwyzej liczb ladnych moze byc kolejnymi liczbami naturalnymi?
B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
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A) 5

23. Kazdy z dziewieciu zetonow jest z jednej strony czarny, a z drugiej bialy. Zetony ulozono

na stole w ten sposob, ze na czterech z nich widac czarna strone, a na pieciu z nich widac
biala strone. W kazdym ruchu mozna odwr
ocic na druga strone dokladnie trzy zetony. Ile
co najmniej ruch
ow nalezy wykonac, aby na wszystkich zetonach widoczna byla strona
w tym samym kolorze?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
24. Ponizsze trzy rysunki przedstawiaja wage w rownowadze. Ktory z ponizszych zestawow
powinien znalezc sie w miejscu znaku zapytania?

?
A)

B)

C)

D)

KANGUR 2020
Beniamin

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

Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty
1. Duzy kwadrat sklada sie z bialych i szarych kwadracikow. Jak bedzie

wygladal duzy kwadrat, gdy biale kwadraciki zamienimy na szare, a szare
na biale?

E)

25. Test sklada sie z 12 problemow, ktore sa podzielone miedzy czlonkow zespolu
oceniajacego w taki spos
ob, ze kazdy problem jest oceniany przez dw
och czlonk
ow,
a kazdy czlonek ocenia dokladnie trzy r
ozne problemy. Ile os
ob liczy zesp
ol oceniajacy?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24

26. Trzy male kwadraty sa umieszczone wewnatrz duzego kwadratu jak na

rysunku obok. Jaka jest dlugosc odcinka oznaczonego znakiem zapytania?
A) 17 B) 17,5 C) 18 D) 18,5 E) 19

22

?

15

28

27. Giermek Hlawa za roczna sluzbe u rycerza Zbyszka mial otrzymac 180 dukatow i miecz.
Jednak po pieciu miesiacach Hlawa zwolnil sie ze sluzby. Po ponownym przeliczeniu
zaplaty Zbyszko wyplacil giermkowi 40 dukat
ow i dal miecz. Jaka jest cena miecza?
A) 140 dukatow B) 35 dukatow C) 105 dukatow D) 75 dukatow E) 60 dukatow

A)

B)

C)

D)

E)

2. Gdy Tola idzie z Bolkowa do Lolkowa, mija piec pokazanych ponizej drogowskazow.
Jeden z nich jest niepoprawny. Kt
ory?
Bolkowo 2 km

Bolkowo 3 km

Bolkowo 5 km

Bolkowo 6 km

Bolkowo 9 km

Lolkowo 9 km

Lolkowo 8 km

Lolkowo 6 km

Lolkowo 7 km

Lolkowo 2 km

A)

B)

C)

D)

E)

3. Slawek zgial jeden z ponizszych kawalkow przezroczystej folii wzdluz
przerywanych linii i ujrzal widok przedstawiony na rysunku obok. Kt
ora to folia?

28. Kuba kupil bukiet zlozony z 10 kwiatow: 4 roz, 3 tulipanow, 2 gozdzikow i 1 lilii.

Cztery kwiaty byly czerwone, trzy biale, dwa r
ozowe i jeden z
olty, przy czym wszystkie
kwiaty byly inne, tzn. r
oznily sie kolorem lub rodzajem. Kt
ory z ponizszych kwiatow
nie znajduje sie w tym bukiecie?
A)Bialy tulipan B)Czerwona lilia C)Czerwona roza D)Rozowy gozdzik E)Zolta roza

A)

B)

C)

D)

E)

29. Podczas turnieju szachowego Arek mial do rozegrania 15 partii. W pewnym momencie

4. Zuzia chce upiec 24 babeczki
urodziny.
szesciu babeczek potrzeba
1 Do upieczenia
1
1
1
1 na swoje

30. Piotr zbudowal piramide z 14 jednakowych kul. Podstawa sklada

5. Kot i pies biegaja po parku sciezka zaznaczona na rysunku gruba

turnieju Arek stwierdzil, ze z dotychczas rozegranych partii wygral polowe, jedna trzecia
przegral i dwie partie zremisowal. Ile partii pozostalo Arkowi do rozegrania?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

sie z dziewieciu kul (patrz rysunek 1), srodkowa warstwa z
czterech kul i najwyzsza z jednej kuli (patrz rysunek 2). W
ilu miejscach kule stykaja sie ze soba?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36
c 2020 Kenguros konkurso organizavimo komitetas

Rys. 1

Rys. 2

1

dw
och jajek. Jajka sa sprzedawane w pudelkach po szesc sztuk. Ile pudelek z jajkami
musi kupic Zuzia?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8
linia. W tym samym momencie kot wyruszyl z punktu K , a pies
z punktu P . W kt
orym miejscu spotkaja sie te zwierzeta, jesli
pies biega trzy razy szybciej niz kot?
A) W punkcie A B) W punkcie B C) W punkcie C
D) W punkcie D E) W punkcie E

6. Julia miala wiele lancuszkow. Niektore z nich skladaly sie z pieciu koralikow, a pozostale

15. Elf, ktory zawsze mowi prawde, i troll, ktory zawsze klamie, wypowiedzieli jednoczesnie

7. Mateusz mial 10 kartek papieru. Niektore z tych kartek pocial, kazda na piec czesci i

16. Na ponizszych rysunkach zaznaczono pogrubiona linia piec roznych sciezek. Ktora z nich

z siedmiu koralik
ow. Kilka z nich polaczyla ze soba i otrzymala dluzszy la
ncuch. Z ilu
koralik
ow na pewno nie moze skladac sie zbudowany przez Julie la
ncuch?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

w
owczas mial 22 kawalki papieru. Ile kartek Mateusz pocial na piec czesci?
A) 3 B) 2 C) 6 D) 7 E) 8
8. Ola chce pokolorowac obrazek przedstawiony na rysunku obok w taki
spos
ob, aby kazdy obszar byl pokolorowany na jeden z kolor
ow:
szary, czerwony lub z
olty oraz aby sasiadujace pola byly pomalowane
r
oznymi kolorami. Jeden z obszar
ow Ola juz pokolorowala na szaro. Ile
obszar
ow bedzie pokolorowanych na szaro, gdy Ola sko
nczy kolorowac
rysunek?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
9. Cztery koszyki zawieraja odpowiednio 1, 4, 6 i 9 jablek. Jaka jest najmniejsza liczba
jablek, kt
ore nalezy przelozyc do innego koszyka, aby liczba jablek we wszystkich
koszykach byla taka sama?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
10. Iloczyn trzech dodatnich liczb calkowitych jest rowny 12 (czynniki moga sie powtarzac).
Kt
ora z ponizszych liczb nie moze byc suma tych trzech liczb?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14

Pytania po 4 punkty
11. Kazda z liczb od 1 do 10 chcemy umiescic w jednym z kolek

1

?

polozonych na duzym okregu (patrz rysunek). Suma liczb w kazdych 9
dw
och sasiednich k
olkach ma byc r
owna sumie liczb znajdujacych
sie w k
olkach na drugich ko
ncach srednic wychodzacych z tych
5
k
olek. Niekt
ore z liczb juz wstawiono. Jaka liczba znajdzie sie w
k
olku ze znakiem zapytania?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

10

2

. Gdy Gacek
wr
ocil do jaskini, zawisl do g
ory nogami i spojrzal na zegar, to z jego pozycji na zegarze
widoczne byly liczby
. Jak dlugo Gacek przebywal poza jaskinia?
A) 5 godzin i 18 minut B) 3 godziny i 40 minut C) 4 godziny i 18 minut
D) 4 godziny i 42 minut E) 5 godzin i 42 minuty

13. Tata ma 36 lat, a jego dzieci maja odpowiednio 13 lat, 6 lat i 4 lata. Co najmniej ile lat
musi uplynac, by dzieci mialy w sumie wiecej lat niz tata?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 13 E) 14

14. Marysia ma 10 bialych szescianow, 9 szarych i 8 czarnych, wszystkie tej samej wielkosci.

Marysia skleila wszystkie te szesciany tak, ze powstal jeden duzy szescian. Kt
ory z
ponizszych szescian
ow moze byc tym, kt
ory zbudowala Marysia?

B)

C)

D)

jest najkr
otsza?

B)

A)

E)

C)

D)

E)

17. Tymon ma dwa identyczne kawalki drutu w ksztalcie jak na rysunku

. Kt
orego

z ponizszych ksztalt
ow nie da sie uzyskac, laczac te dwa elementy?

A)

B)

C)

D)

E)

18. Ania nakleila na kazda sciane szescianu jedna z szesciu nastepujacych
,
,
,
,
,
. Na rysunku obok
naklejek:
widzimy ten szescian w dwoch pozycjach. Kt
ora naklejka znajduje sie
naprzeciw myszki?

B)

A)

12. Gdy nietoperz Gacek opuszczal jaskinie, zegar wyswietlal godzine

A)

jedno z ponizszych zda
n. Kt
ore zdanie wypowiedzieli?
A) Ty mowisz prawde B) Obaj mowimy prawde C) Ja zawsze klamie
D) Ja mowie prawde E) Tylko jeden z nas mowi prawde

C)

D)

E)

19. Natalia kupila modeline w ksztalcie szescianu i chce z niej zrobic 12 gurek.
Przynajmniej ile ciec musi wykonac, aby podzielic te modeline na 12 r
ownych czesci?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

20. Na rysunku obok kazda z liczb reprezentuje jedna z dziewczat: Anie, Basie,

Celine, Dominike, Ewe, Felicje, niekoniecznie w tej wlasnie kolejnosci.
Linia laczaca dwa k
olka z liczbami oznacza, ze odpowiadajace im 3
dziewczeta sa kolezankami. Kazda z trzech dziewczat, Celina, Dominika i
Felicja, ma cztery kolezanki. Celina i Dominika maja wsp
olna kolezanke
Basie. Basia nie ma innych kolezanek. Jaki numer reprezentuje Felicje?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

1

2

4

5

6

Pytania po 5 punktow
21. Magda wlala do trzech prostopadlosciennych naczyn taka sama ilosc
soku. Naczynia widziane z przodu wygladaja identycznie, ale poziom
soku w kazdym naczyniu jest r
ozny (patrz rysunek obok). Kt
ory z
ponizszych rysunk
ow przedstawia widok tych naczy
n z g
ory?

A)

I

II

III

B)

I

II

III

C)

I

II

III

D)

I

II

III

I

E)

I

II

III

II

III

