18. Kazde z szesciorga dzieci kupilo po galce lodow. Troje

z nich wybralo smak waniliowy, dwoje czekoladowy i
jedno cytrynowy. Jako dodatek do lod
ow jedno dziecko
wybralo posypke czekoladowa, dwoje ciasteczka, troje zas  wisnie. Zadne dwoje dzieci
nie kupilo lod
ow o takim samym smaku i z takim samym dodatkiem. Jakich lod
ow nie
kupilo zadne z tych dzieci?
A) Czekoladowych z wisniami B) Waniliowych z wisniami
C) Cytrynowych z ciastkiem D) Czekoladowych z ciastkiem
E) Waniliowych z posypka czekoladowa

19. Pewna ksiezniczka miala 3 imiona. Byly one wypowiedziane trzy razy: ½Adela Liliana
Kamila, ½Adela Laura Karolina, ½Anna Laura Kamila. Za kazdym razem tylko jedno
imie i jego umiejscowienie bylo poprawne. Jakie ma imiona owa ksiezniczka?
A) Anna, Liliana, Karolina B) Anna, Laura, Karolina C) Adela, Laura, Kamila
D) Adela, Liliana, Karolina E) Anna, Laura, Kamila

20. Na tablicy zapisano liczby od 1 do 8. Nauczycielka zakryla
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Klasy 3--4

Pytania po 3 punkty
1. Ile to jest: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1?
A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 31

16 + 4 19 + 1 28 − 8

2. Ktora kolorowanke otrzymamy, gdy pokolorujemy wszystkie te

je magnesami w ksztalcie trojkat
ow, kwadrat
ow i kola. Suma
czterech liczb zaslonietych tr
ojkatami wynosi 10, suma trzech liczb
pod kwadratami wynosi 20. Jaka liczbe przykrywa kolo?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

kratki tabelki obok, w kt
orych wynik wynosi 20?

21. Sposrod liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wybrano szesc i umieszczono je na

A)

sciankach szesciennej kostki, na kazdej sciance jedna liczbe. Na rysunku
widoczne sa trzy scianki tej kostki. Wiadomo, ze gdy dodamy dwie liczby
umieszczone na przeciwleglych sciankach kostki, to zawsze otrzymamy ten
sam wynik. Jaka liczba znajduje sie na sciance naprzeciw liczby 5?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9

B)

C)

D)

2 · 10 16 − 4 7 · 3

E)

3. W poniedzialek wyrosl grzyb i kazdego dnia podrastal. W kazdy z 5 kolejnych dni od
poniedzialku do piatku Alicja zrobila jedno zdjecie tego grzyba. Kt
ore zdjecie Alicja
zrobila we wtorek?

22. Na oboz kangurowy przybyly jedynie druzyny skladajace sie z 5 lub 6 osob. Ogolem na
obozie bylo 43 uczestnik
ow. Ile druzyn przybylo na ten ob
oz?
A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

A)

23. Ktorej z ponizszych gur nie da sie tak pociac na trzy czesci, by kazda czesc miala
inny ksztalt i kazda byla utworzona z 5 zacieniowanych kratek (ciac mozna tylko wzdluz
linii)?

A)

B)

C)

D)

E)

24. W lamiglowce arytmetycznej KAN − ROO + GA pod kazda litera jest ukryta jedna z

liczb od 1 do 9. Takim samym literom odpowiada taka sama liczba, r
oznym literom
 r
ozne liczby. Jaki najwiekszy wynik mozna otrzymac po wykonaniu dziala
n w tej
lamiglowce?
A) 925 B) 933 C) 939 D) 942 E) 948
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B)

C)

D)

E)

4. Franek mial 6 kartonikow  patrz rysunek obok. Ulozyl z nich jedna
z ponizszych gur. Kt
ora?

A)

B)

C)

D)

E)

5. Na ktorym rysunku obszar zamalowany na szaro jest najwiekszy?

A)

B)

C)

D)

E)

6. Ela narysowala kreda na chodniku kwadraty z liczbami  patrz

12. Z listew

7. Na scianach szesciennej kostki jest 6 obrazkow:

13. W czasie, gdy kangur wchodzi 7 schodkow do gory, krolik schodzi w

rysunek. Stanela na kwadracie z liczba 1 i przeskakiwala kolejno
na liczbe, kt
ora jest o 3 wieksza od tej, na kt
orej stala. Jaka jest
najwieksza liczba, na kt
orej mogla stanac Ela?
A) 11 B) 14 C) 18 D) 19 E) 24

,
,
,
,
,
. Na rysunku
obok widzimy te kostke w dw
och pozycjach. Kt
ory obrazek
znajduje sie na scianie naprzeciw kaczki?

A)
B)
C)
8. Kajtek ma 7 kartonikow:

D)

o dlugosci 1 metra J
ozek buduje
ogrodzenie. Obrazek przedstawia plot J
ozka o dlugosci 4
metr
ow. Ilu listew potrzebuje J
ozek, by zbudowac taki plot
o dlugosci 10 metr
ow?
A) 22 B) 30 C) 33 D) 40 E) 42

d
ol 3 schodki. Og
olem jest 100 schodk
ow. Na kt
orym schodku
spotkaja sie zwierzeta, jezeli zaczely poruszac sie jednoczesnie
 kangur do g
ory, a kr
olik w d
ol ?
A) 53 B) 60 C) 63 D) 70 E) 73

E)

Kartoniki uklada na pasku
w taki spos
ob, ze nie moga one zachodzic na siebie ani wystawac poza pasek. Ilu
najwiecej kartonikow moze uzyc Kajtek, by pokryc nimi caly pasek?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Pytania po 4 punkty

9. Ola chce pokolorowac obrazek przedstawiony na rysunku obok

w taki sposob, 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) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
10. Jas i Stas wymieniali sie cukierkami. Na poczatku Jas dal Stasiowi tyle cukierkow, ile
mial ich Stas. Nastepnie Stas dal Jasiowi tyle cukierk
ow, ile mial ich Jas po pierwszej
wymianie. Po tych dw
och wymianach okazalo sie, ze kazdy z nich ma 4 cukierki. Ile
cukierk
ow Jas mial na poczatku?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
11. W kazde kolko na planszy Arek ma wpisac jedna z liczb: 1, 2, 3,
4, 5, w kazde pole inna liczbe. Ma to zrobic w taki sposob, aby suma
trzech liczb umieszczonych poziomo byla r
owna sumie trzech liczb
umieszczonych pionowo. Co moze wpisac Arek w k
olko oznaczone
znakiem zapytania?
A) Tylko liczbe 5 B) Kazda liczbe sposrod 2, 3, 4 C) Tylko liczbe 3
D) Tylko liczby 1 i 3 E) Kazda liczbe sposrod 1, 3, 5

14. Helena zapisala na kartce trzy liczby. Ich suma wynosi 50. Od kazdej z tych liczb

Helena odjela pewna, te sama liczbe i otrzymala nastepujace wyniki: 24, 13 i 7. Kt
ora
z ponizszych liczb jest jedna z tych, ktore Helena zapisala na poczatku?
A) 9 B) 11 C) 13 D) 17 E) 23

15. Zosia ma duzo jednakowych pieciokatnych kartonikow:
. Uklada z nich wz
or w ksztalcie korony, tak
aby kartoniki stykaly sie ze soba bokami tr
ojkat
ow
oznaczonych takimi samymi liczbami. Zosia ulozyla juz
4 kartoniki. Jaka liczba bedzie w szarym tr
ojkacie, gdy
Zosia sko
nczy ukladac caly wz
or?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Jurek ma dwa rodzaje patyczkow  krotsze o dlugosci 1 cm i dluzsze o dlugosci

3 cm. Z ktorego z ponizszych zestaw
ow takich patyczk
ow Jurek moze ulozyc kwadrat?
Patyczk
ow nie wolno lamac ani ukladac jeden na drugim.
A) 5 krotszych i 2 dluzsze B) 3 krotsze i 3 dluzsze
C) 6 krotszych D) 4 krotsze i 2 dluzsze E) 6 dluzszych

Pytania po 5 punktow
17. Suma

oczek na scianach kostki, lezacych
naprzeciwko siebie, jest r
owna 7. Kostke te
polozono na pierwszy kwadracik w spos
ob
przedstawiony na obrazku. Nastepnie kostke
toczymy, obracajac w prawo, az znajdzie sie
ona na ostatnim kwadraciku. Jaka bedzie suma
oczek na trzech sciankach oznaczonych znakami
zapytania?
A) 6 B) 7 C) 9 D) 11 E) 12

