
22. Liczbe� trzycyfrowa� nazywamy  ladna�, je�sli �srodkowa cyfra jest wie�ksza od sumy jej
sa�siad�ow. Ile co najwy
zej liczb  ladnych mo
ze by�c kolejnymi liczbami naturalnymi?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

23. Ka
zdy z dziewie�ciu 
zeton�ow jest z jednej strony czarny, a z drugiej bia ly. 
Zetony u lo
zono
na stole w ten spos�ob, 
ze na czterech z nich wida�c czarna� strone�, a na pie�ciu z nich wida�c
bia la� strone�. W ka
zdym ruchu mo
zna odwr�oci�c na druga� strone� dok ladnie trzy 
zetony. Ile
co najmniej ruch�ow nale
zy wykona�c, aby na wszystkich 
zetonach widoczna by la strona
w tym samym kolorze?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24. Poni
zsze trzy rysunki przedstawiaja� wage� w r�ownowadze. Kt�ory z poni
zszych zestaw�ow
powinien znale�z�c sie� w miejscu znaku zapytania?

?

A) B) C) D) E)

25. Test sk lada sie� z 12 problem�ow, kt�ore sa� podzielone mie�dzy cz lonk�ow zespo lu
oceniaja�cego w taki spos�ob, 
ze ka
zdy problem jest oceniany przez dw�och cz lonk�ow,
a ka
zdy cz lonek ocenia dok ladnie trzy r�o
zne problemy. Ile os�ob liczy zesp�o l oceniaja�cy?
A) 6 B) 8 C) 12 D) 18 E) 24

26. Trzy ma le kwadraty sa� umieszczone wewna�trz du
zego kwadratu jak na
rysunku obok. Jaka jest d lugo�s�c odcinka oznaczonego znakiem zapytania?
A) 17 B) 17,5 C) 18 D) 18,5 E) 19

28

22 ? 15

27. Giermek Hlawa za roczna� s lu
zbe� u rycerza Zbyszka mia l otrzyma�c 180 dukat�ow i miecz.
Jednak po pie�ciu miesia�cach Hlawa zwolni l sie� ze s lu
zby. Po ponownym przeliczeniu
zap laty Zbyszko wyp laci l giermkowi 40 dukat�ow i da l miecz. Jaka jest cena miecza?
A) 140 dukat�ow B) 35 dukat�ow C) 105 dukat�ow D) 75 dukat�ow E) 60 dukat�ow

28. Kuba kupi l bukiet z lo
zony z 10 kwiat�ow: 4 r�o
z, 3 tulipan�ow, 2 go�zdzik�ow i 1 lilii.
Cztery kwiaty by ly czerwone, trzy bia le, dwa r�o
zowe i jeden 
z�o lty, przy czym wszystkie
kwiaty by ly inne, tzn. r�o
zni ly sie� kolorem lub rodzajem. Kt�ory z poni
zszych kwiat�ow
nie znajduje sie� w tym bukiecie?
A)Bia ly tulipan B)Czerwona lilia C)Czerwona r�o
za D)R�o
zowy go�zdzik E) 
Z�o lta r�o
za

29. Podczas turnieju szachowego Arek mia l do rozegrania 15 partii. W pewnym momencie
turnieju Arek stwierdzi l, 
ze z dotychczas rozegranych partii wygra l po lowe�, jedna� trzecia�
przegra l i dwie partie zremisowa l. Ile partii pozosta lo Arkowi do rozegrania?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

30. Piotr zbudowa l piramide� z 14 jednakowych kul. Podstawa sk lada
sie� z dziewie�ciu kul (patrz rysunek 1), �srodkowa warstwa z
czterech kul i najwy
zsza z jednej kuli (patrz rysunek 2). W
ilu miejscach kule stykaja� sie� ze soba�?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 32 E) 36 Rys. 1 Rys. 2
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Beniamin
Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

1. Du
zy kwadrat sk lada sie� z bia lych i szarych kwadracik�ow. Jak be�dzie
wygla�da l du
zy kwadrat, gdy bia le kwadraciki zamienimy na szare, a szare
na bia le?

A)

1

B)

1

C)

1

D)

1

E)

1
1

2. Gdy Tola idzie z Bolkowa do Lolkowa, mija pie��c pokazanych poni
zej drogowskaz�ow.
Jeden z nich jest niepoprawny. Kt�ory?

A)

Bolkowo 2 km

Lolkowo 9 km

B)

Bolkowo 3 km

Lolkowo 8 km

C)

Bolkowo 5 km

Lolkowo 6 km

D)

Bolkowo 6 km

Lolkowo 7 km

E)

Bolkowo 9 km

Lolkowo 2 km

3. S lawek zgia� l jeden z poni
zszych kawa lk�ow przezroczystej folii wzd lu
z
przerywanych linii i ujrza l widok przedstawiony na rysunku obok. Kt�ora to folia?

A) B) C) D) E)

4. Zuzia chce upiec 24 babeczki na swoje urodziny. Do upieczenia sze�sciu babeczek potrzeba
dw�och jajek. Jajka sa� sprzedawane w pude lkach po sze�s�c sztuk. Ile pude lek z jajkami
musi kupi�c Zuzia?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

5. Kot i pies biegaja� po parku �scie
zka� zaznaczona� na rysunku gruba�
linia�. W tym samym momencie kot wyruszy l z punktu K, a pies
z punktu P . W kt�orym miejscu spotkaja� sie� te zwierze�ta, je�sli
pies biega trzy razy szybciej ni
z kot?
A) W punkcie A B) W punkcie B C) W punkcie C
D) W punkcie D E) W punkcie E



6. Julia mia la wiele  la�ncuszk�ow. Niekt�ore z nich sk lada ly sie� z pie�ciu koralik�ow, a pozosta le
z siedmiu koralik�ow. Kilka z nich po la�czy la ze soba� i otrzyma la d lu
zszy  la�ncuch. Z ilu
koralik�ow na pewno nie mo
ze sk lada�c sie� zbudowany przez Julie�  la�ncuch?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

7. Mateusz mia l 10 kartek papieru. Niekt�ore z tych kartek pocia� l, ka
zda� na pie��c cze��sci i
w�owczas mia l 22 kawa lki papieru. Ile kartek Mateusz pocia� l na pie��c cze��sci?
A) 3 B) 2 C) 6 D) 7 E) 8

8. Ola chce pokolorowa�c obrazek przedstawiony na rysunku obok w taki
spos�ob, aby ka
zdy obszar by l pokolorowany na jeden z kolor�ow:
szary, czerwony lub 
z�o lty oraz aby sa�siaduja�ce pola by ly pomalowane
r�o
znymi kolorami. Jeden z obszar�ow Ola ju
z pokolorowa la na szaro. Ile
obszar�ow be�dzie pokolorowanych na szaro, gdy Ola sko�nczy kolorowa�c
rysunek?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

9. Cztery koszyki zawieraja� odpowiednio 1, 4, 6 i 9 jab lek. Jaka jest najmniejsza liczba
jab lek, kt�ore nale
zy prze lo
zy�c do innego koszyka, aby liczba jab lek we wszystkich
koszykach by la taka sama?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Iloczyn trzech dodatnich liczb ca lkowitych jest r�owny 12 (czynniki moga� sie� powtarza�c).
Kt�ora z poni
zszych liczb nie mo
ze by�c suma� tych trzech liczb?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 12 E) 14

Pytania po 4 punkty

11. Ka
zda� z liczb od 1 do 10 chcemy umie�sci�c w jednym z k�o lek
po lo
zonych na du
zym okre�gu (patrz rysunek). Suma liczb w ka
zdych
dw�och sa�siednich k�o lkach ma by�c r�owna sumie liczb znajduja�cych
sie� w k�o lkach na drugich ko�ncach �srednic wychodza�cych z tych
k�o lek. Niekt�ore z liczb ju
z wstawiono. Jaka liczba znajdzie sie� w
k�o lku ze znakiem zapytania?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

1
10

2
5

9

?

12. Gdy nietoperz Gacek opuszcza l jaskinie�, zegar wy�swietla l godzine� . Gdy Gacek
wr�oci l do jaskini, zawis l do g�ory nogami i spojrza l na zegar, to z jego pozycji na zegarze
widoczne by ly liczby . Jak d lugo Gacek przebywa l 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 up lyna��c, by dzieci mia ly w sumie wie�cej lat ni
z tata?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 13 E) 14

14. Marysia ma 10 bia lych sze�scian�ow, 9 szarych i 8 czarnych, wszystkie tej samej wielko�sci.
Marysia sklei la wszystkie te sze�sciany tak, 
ze powsta l jeden du
zy sze�scian. Kt�ory z
poni
zszych sze�scian�ow mo
ze by�c tym, kt�ory zbudowa la Marysia?

A) B) C) D) E)

15. Elf, kt�ory zawsze m�owi prawde�, i troll, kt�ory zawsze k lamie, wypowiedzieli jednocze�snie
jedno z poni
zszych zda�n. Kt�ore zdanie wypowiedzieli?
A) Ty m�owisz prawde� B) Obaj m�owimy prawde� C) Ja zawsze k lamie�
D) Ja m�owie� prawde� E) Tylko jeden z nas m�owi prawde�

16. Na poni
zszych rysunkach zaznaczono pogrubiona� linia� pie��c r�o
znych �scie
zek. Kt�ora z nich
jest najkr�otsza?

A) B) C) D) E)

17. Tymon ma dwa identyczne kawa lki drutu w kszta lcie jak na rysunku . Kt�orego

z poni
zszych kszta lt�ow nie da sie� uzyska�c,  la�cza�c te dwa elementy?

A) B) C) D) E)

18. Ania naklei la na ka
zda� �sciane� sze�scianu jedna� z sze�sciu naste�puja�cych

naklejek: , , , , , . Na rysunku obok
widzimy ten sze�scian w dw�och pozycjach. Kt�ora naklejka znajduje sie�
naprzeciw myszki?

A) B) C) D) E)

19. Natalia kupi la modeline� w kszta lcie sze�scianu i chce z niej zrobi�c 12 �gurek.
Przynajmniej ile cie��c musi wykona�c, aby podzieli�c te� modeline� na 12 r�ownych cze��sci?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

20. Na rysunku obok ka
zda z liczb reprezentuje jedna� z dziewcza�t: Anie�, Basie�,
Celine�, Dominike�, Ewe�, Felicje�, niekoniecznie w tej w la�snie kolejno�sci.
Linia  la�cza�ca dwa k�o lka z liczbami oznacza, 
ze odpowiadaja�ce im
dziewcze�ta sa� kole
zankami. Ka
zda z trzech dziewcza�t, Celina, Dominika i
Felicja, ma cztery kole
zanki. Celina i Dominika maja� wsp�olna� kole
zanke�
Basie�. Basia nie ma innych kole
zanek. Jaki numer reprezentuje Felicje�?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

1 2

3 4 5

6

Pytania po 5 punkt�ow

21. Magda wla la do trzech prostopad lo�sciennych naczy�n taka� sama� ilo�s�c
soku. Naczynia widziane z przodu wygla�daja� identycznie, ale poziom
soku w ka
zdym naczyniu jest r�o
zny (patrz rysunek obok). Kt�ory z
poni
zszych rysunk�ow przedstawia widok tych naczy�n z g�ory?

IIIIII

A) IIIIII B) IIIIII C) IIIIII D) IIIIII E) IIIIII


