23. Liczbe nazywamy wesola, jezeli jej polowa jest liczba naturalna podzielna przez 2, jedna

trzecia jest liczba naturalna podzielna przez 3, a jedna piata jest liczba naturalna
podzielna przez 5. Ile jest czterocyfrowych liczb wesolych?
A) 1 B) 7 C) 9 D) 10 E) 11
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24. W finale turnieju tanecznego kazdy z trzech czlonkow jury przyznaje kazdemu z pieciu

uczestnik
ow 0, 1, 2, 3 lub 4 punkty. Okazalo sie, ze zadni dwaj uczestnicy nie dostali
od zadnego sedziego tej samej liczby punkt
ow. Adam zna sumy punkt
ow wszystkich
uczestnik
ow, jak podano w tabeli.
Adam Bogna Celina Dawid Emil
I
2
0
II
2
0
III
7
5
3
4
11
Adam wie r
owniez, ze sedzia I przyznal jemu 2 pkt., a Bognie 0 pkt., sedzia II zas
przyznal Bognie 2 pkt., a Celinie 0 pkt. Ile punkt
ow sedzia III przyznal Adamowi?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

25. Przy kazdym boku kwadratu Weronika napisala dodatnia liczbe calkowita. Nastepnie,

przy kazdym wierzcholku kwadratu zapisala iloczyn liczb stojacych przy bokach
wychodzacych z tego wierzcholka. Suma liczb zapisanych przy wierzcholkach wynosi
15. Ile wynosi suma liczb napisanych przy bokach kwadratu?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 15

26. Laura ma 52 identyczne prostokatne trojkaty rownoramienne. Z niektorych z nich chce
zbudowac kwadrat. Ile jest mozliwych dlugosci boku utworzonego kwadratu?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

27. Klementyna buduje piramide z jednakowych metalowych

kul. Jej podstawa, skladajaca sie z 16 kul, jest
przedstawiona na lewym rysunku. Wyzsze pietra to: 9
kul, 4 kule i ostatnia kula na szczycie (prawy rysunek
przedstawia widok piramidy z g
ory). W ilu punktach kule
Rys. 1
Rys. 2
stykaja sie ze soba?
A) 30 B) 40 C) 56 D) 96 E) 112
28. Co najmniej ile liczb musimy wybrac sposrod wszystkich liczb calkowitych od 1 do 30,
aby iloczyn wybranych liczb byl podzielny przez kazda z liczb calkowitych od 1 do 30?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 16

29. Artur, Olga i Wiktor uczestniczyli w wyscigu. Wystartowali z tego samego miejsca, w

tym samym momencie i biegna ze stalymi predkosciami. Gdy Artur uko
nczyl bieg, Olga
miala 15 m do mety, a Wiktor mial 35 m. Gdy Olga uko
nczyla bieg, Wiktorowi pozostaly
22 m do mety. Na jakim dystansie zostal rozegrany wyscig?
A) 135 m B) 140 m C) 150 m D) 165 m E) 175 m

30. Reszta z dzielenia liczby 20202020202020202020 przez 808 jest rowna
A) 0 B) 202 C) 404 D) 604 E) 702
c 2020 Kenguros konkurso organizavimo komitetas
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Czas trwania konkursu: 75 min
Uzywac kalkulator
ow nie wolno!

Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty
1. Ile jest liczb pierwszych wsrod nastepujacych liczb: 2, 20, 202, 2020?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
2. W kazdym z pieciu ponizszych wielokatow foremnych zaznaczono kat. Ktory z tych
kat
ow jest najwiekszy?

B)

A)

C)

D)

E)

3. Bolek rozwiazuje kazdego dnia szesc zadan z olimpiad matematycznych, a Lolek kazdego

dnia rozwiazuje cztery zadania z olimpiad matematycznych. W ciagu ilu dni Lolek
rozwiaze tyle samo zada
n, co Bolek przez cztery dni?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

4. Ktory z nastepujacych ulamkow jest najwiekszy?
8
3
A) 3+5
B) 3+5
C) 8+5
D) 8+5
E) 8+3
8
3
5
5. Duzy kwadrat podzielono na mniejsze kwadraty. W jednym z nich
poprowadzono przekatna. Jaka czesc duzego kwadratu stanowi szary
obszar?

A)

4
5

B)

4
9

C)

3
8

D)

1
2

E)

1
3

6. W turnieju pilki noznej biora udzial 4 druzyny. Kazda druzyna gra z kazda jeden mecz.

W kazdym meczu zwyciezca uzyskuje 3 punkty, a przegrany 0 punkt
ow. W przypadku
remisu obie druzyny uzyskuja po 1 punkcie. Kt
ora z ponizszych liczb punktow nie jest
mozliwa do uzyskania w tym turnieju przez zadna z druzyn po rozegraniu wszystkich
mecz
ow?
A) 6 B) 8 C) 4 D) 5 E) 7

7. Rysunek przedstawia gure utworzona z 36 identycznych malych

tr
ojkatow r
ownobocznych. Jaka jest najmniejsza mozliwa liczba takich
malych tr
ojkat
ow, kt
ore nalezy dodac do tej gury, aby powstal
szesciokat?
A) 12 B) 24 C) 15 D) 10 E) 18

8. Konrad chce pomnozyc trzy rozne liczby sposrod nastepujacych: −5, −3, −1, 2, 4, 6.
Jaki najmniejszy wynik moze otrzymac?
A) −200 B) −120 C) −90 D) −48

E) −15

9. Gdy Nikola jedzie do szkoly autobusem, a wraca pieszo, zajmuje jej to razem 3 godziny.
Gdy Nikola jedzie do szkoly i wraca autobusem, zajmuje jej to razem godzine. Ile czasu
zajmuje Nikoli droga do szkoly i z powrotem pieszo?
A) 3 i pol godziny B) 4 i pol godziny C) 5 i pol godziny D) 4 godziny E) 5
godzin

10. W kazde pole tablicy 3 × 3 wpisano pewna liczbe. Niestety, wpisane

liczby nie sa widoczne, poniewaz zostaly zalane atramentem. Tym nie
mniej, sumy liczb w kazdym wierszu i w dw
och kolumnach sa znane,
jak pokazano na rysunku. Jaka jest suma liczb w trzeciej kolumnie?
A) 41 B) 43 C) 44 D) 45 E) 47

16. Oktawian kupil 27 identycznych malych szescianow. Kazdy z nich ma dwie sciany

pomalowane na czerwono, przy czym sciany te maja wsp
olna krawedz. Z wszystkich
tych szescianow buduje duzy szescian. Jaka najwieksza liczbe calkowicie czerwonych
scian moze miec ten duzy szescian?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

17. Duzy kwadrat sklada sie z czterech identycznych prostokatow i malego

kwadratu (patrz rysunek). Pole duzego kwadratu wynosi 49 cm2 , a
dlugosc przekatnej AB jednego z prostokat
ow wynosi 5 cm. Ile wynosi
pole malego kwadratu?
A) 1 cm2 B) 2,25 cm2 C) 4 cm2 D) 9 cm2 E) 16 cm2

18. Placa Wernera stanowi 20% placy jego szefa. O ile procent placa szefa jest wieksza od
placy Wernera?
A) 80% B) 120%

Pytania po 4 punkty
11. Najkrotsza droga z Agrodu do Cegrodu biegnie przez

C) 180%

D) 400%

E) 500%

19. Irena

Begr
od. Dwa drogowskazy stojace przy tej drodze
przedstawiono na rysunku. Jaka odleglosc widniala na
ulamanym fragmencie drogowskazu?
A) 1 km B) 3 km C) 4 km D) 5 km E) 9 km

12. Marta zamierza chodzic kazdego dnia w marcu srednio 5 km dziennie. Wieczorem 16

marca, przed zasnieciem, uswiadomila sobie, ze dotychczas przeszla dokladnie 95 km.
Jaka droge powinna srednio przechodzic dziennie w pozostale dni marca, aby zrealizowac
postawiony sobie cel?
A) 3,6 km B) 3,1 km C) 5,4 km D) 4 km E) 5 km
13. Na rysunku obok przedstawiono pewien obiekt przestrzenny.
Kt
ory z ponizszych rysunk
ow przedstawia ten obiekt widziany
z g
ory?

zbudowala
½miasto
z
identycznych
drewnianych szarych szescian
ow. Widok tego
½miasta z g
ory przedstawiono na lewym rysunku, a
widok z jednej ze stron  na prawym rysunku. Jaka
jest najwieksza mozliwa liczba szescian
ow, kt
orych
mogla uzyc Irena do zbudowania swojego ½miasta?
A) 25 B) 24 C) 23 D) 22 E) 21

20. Eliza ma pasek papieru z liczbami 1, 2, 3, 4 i 5 wpisanymi

w pola, jak na rysunku. Eliza sklada ten pasek w ten
spos
ob, ze pola sie pokrywaja, tworzac 5 warstw. Kt
ora z
nastepujacych konguracji od warstwy g
ornej do dolnej nie
jest mozliwa do uzyskania?

A) 3, 5, 4, 2, 1

B) 3, 4, 5, 1, 2

C) 3, 2, 1, 4, 5

D) 3, 1, 2, 4, 5

E) 3, 4, 2, 1, 5

Pytania po 5 punktow
A)

B)

C)

D)

E)

14. W pewnej klasie kazdy uczen trenuje plywanie lub tenis. Trzy piate klasy trenuje
plywanie i trzy piate trenuje tenis. Piecioro uczni
ow trenuje i plywanie, i tenis. Ilu
uczni
ow jest w tej klasie?
A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

15. Ogrod Ady ma ksztalt przedstawiony na rysunku. Kazde dwa
boki sa do siebie rownolegle lub prostopadle. Niekt
ore dlugosci
zaznaczono na tym rysunku. Jaki jest obw
od tego ogrodu?
A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26

21. Dwanascie kolorowych kul ustawiono w rzedzie. Trzy sposrod tych kul sa niebieskie,

dwie zolte, trzy czerwone i cztery zielone. Wiadomo, ze z
olta kula jest na jednym ko
ncu,
a czerwona na drugim ko
ncu. Ponadto wszystkie czerwone kule leza jedna za druga, a
takze wszystkie zielone kule leza jedna za druga. Dziesiata kula od lewej jest niebieska.
Jakiego koloru jest sz
osta kula od lewej?
A) Zielona B) Zolta C) Niebieska D) Czerwona E) Moze byc zarowno
czerwona, jak i niebieska

22. Kalina wziela kwadratowy kawalek papieru i zagiela dwa jego boki

do przekatnej, jak pokazano na rysunku, otrzymujac czworokat.
Jaka jest miara najwiekszego kata w tym czworokacie?
A) 112,5◦ B) 120◦ C) 125◦ D) 135◦ E) 145◦

