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Czas trwania konkursu: 75 min

U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Uczestnicy samodzielnie rozwia�zuja� problemy

Kadet
Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty

1. Jedna z poni
zszych krzywych ma tylko jedna� o�s symetrii. Kt�ora?

A) B) C) D) E)

2. Na rysunku przedstawiono trzy okre�gi o wsp�olnym �srodku i trzy proste przechodza�ce przez wsp�olny
�srodek tych okre�g�ow. Jaki procent pola tej �gury jest zacieniowany?
A) 30% B) 35% C) 40% D) 45% E) 50%

3. Jaka jest warto�s�c u lamka
20 · 21

2 + 0 + 2 + 1
?

A) 42 B) 64 C) 80 D) 84 E) 105

4. Ile liczb czterocyfrowych ma te� w lasno�s�c, 
ze ich cyfry od lewej do prawej sa� kolejnymi liczbami naturalnymi w porza�dku
rosna�cym?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5. Gdy pie��c element�ow uk ladanki przedstawionych na rysunku zestawimy prawid lowo, to otrzymamy prostoka�t z pewnym
dzia laniem. Jaki jest wynik tego dzia lania?

2 − 2 −− 11 0 20 2
A) −100 B) −8 C) −1 D) 199 E) 208

6. Ka
zdy z poni
zszych pie�ciu wazon�ow ma te� sama� wysoko�s�c oraz pojemno�s�c 1 litra. Do ka
zdego z tych wazon�ow B la
zej
wla l p�o l litra wody. W kt�orym wazonie poziom wody be�dzie najwy
zszy?

A) B) C) D) E)

7. Kornelia prawid lowo doda la dwie liczby dwucyfrowe po lewej stronie tablicy i otrzyma la
wynik 137. Jaki wynik otrzyma, je�sli doda dwie liczby czterocyfrowe po prawej stronie
tablicy?
A) 13737 B) 13837 C) 14747 D) 23737 E) 137137
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8. Sze�scian o wymiarach 3 × 3 × 3 przedstawiony na rysunku
jest zbudowany z bia lych, szarych i czarnych sze�scian�ow o
wymiarach 1 × 1 × 1. Obok przedstawiono oddzielnie bia la�
oraz czarna� cze��s�c du
zego sze�scianu. Na kt�orym z poni
zszych
rysunk�ow przedstawiono szara� cze��s�c?

A) B) C) D) E)

9. Zamek do roweru ma cztery pier�scienie. Na ka
zdym z tych pier�scieni sa� zaznaczone kolejne
cyfry od 0 do 9. W po lo
zeniu przedstawionym na rysunku obok ka
zdy pier�scie�n nale
zy obr�oci�c
o 180◦, aby otrzyma�c prawid lowy kod. Jaki jest prawid lowy kod tego zamka?

180◦

A) B) 3
2
1
0

9

0
9
8
7

6

1
0
9
8

7

5
4
3
2

1

1
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10. Bartek jest o 5 cm wy
zszy od Arka, ale o 10 cm ni
zszy od Czarka. Darek jest o 10 cm wy
zszy od Czarka, ale o 5 cm
ni
zszy od Eryka. Kt�ore z poni
zszych zda�n jest prawdziwe?
A) Arek i Eryk maja� r�owny wzrost B) Arek jest o 10 cm wy
zszy od Eryka C) Arek jest o 10 cm ni
zszy od Eryka
D) Arek jest o 30 cm wy
zszy od Eryka E) Arek jest o 30 cm ni
zszy od Eryka

Pytania po 4 punkty

11. Prostoka�tna tabliczka czekolady sk lada sie� z jednakowych kwadrat�ow. Sara od lama la dwa identyczne ca le paski
kwadrat�ow sk ladaja�ce sie� w sumie z 12 kwadrat�ow. Naste�pnie Olga od lama la z tej tabliczki jeden ca ly pasek sk ladaja�cy
sie� z 9 kwadrat�ow. Ile kwadrat�ow pozosta lo w tej tabliczce?
A) 72 B) 63 C) 54 D) 45 E) 36

12. Naczynie wype lnione w jednej pia�tej swojej pojemno�sci woda� wa
zy 560 g. To samo naczynie wype lnione woda� w czterech
pia�tych swojej pojemno�sci wa
zy 740 g. Ile wa
zy puste naczynie?
A) 60 g B) 112 g C) 180 g D) 300 g E) 500 g

13. Pole du
zego kwadratu wynosi 16 cm2, a pole ka
zdego z ma lych naro
znych kwadrat�ow wynosi 1 cm2

(patrz rysunek). Jakie jest pole szarego kwiatka?
A) 3 cm2 B) 7

2 cm2 C) 4 cm2 D) 11
2 cm2 E) 6 cm2

14. Marcel zbudowa l p lot. Wykorzysta l do tego 25 jednakowych desek d lugo�sci 30 cm ka
zda. U lo
zy l je w taki spos�ob, 
ze
ka
zde dwie stykaja�ce sie� deski zachodza� na siebie na te� sama� d lugo�s�c � patrz rysunek. Ca lkowita d lugo�s�c p lotu Marcela
wynosi 6,9 m. Jaka jest d lugo�s�c zak ladki dw�och zachodza�cych na siebie desek?

... ? 30 cm

A) 2,4 cm B) 2,5 cm C) 3 cm D) 4,8 cm E) 5 cm

15. Pie��c identycznych (tzn. przystaja�cych) tr�ojka�t�ow prostoka�tnych u lo
zono w taki spos�ob, 
ze
stykaja� sie� ze soba� wie�kszymi ka�tami ostrymi w jednym punkcie, tworza�c gwiazde� w spos�ob
przedstawiony na rysunku. Mo
zna utworzy�c druga� gwiazde�, wykorzystuja�c wie�cej takich
tr�ojka�t�ow, uk ladaja�c je w taki spos�ob, 
ze be�da� sie� styka ly ze soba� mniejszymi ka�tami ostrymi.
Ile tr�ojka�t�ow jest potrzebnych do utworzenia tej drugiej gwiazdy?
A) 10 B) 12 C) 18 D) 20 E) 24



16. Pie��c kwadrat�ow u lo
zono jak na rysunku obok. Pole najmniejszego kwadratu wynosi 1.
Ile wynosi h?
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 4,2 E) 4,5 1

h

17. Test sk lada sie� z 20 pyta�n. Za ka
zda� prawid lowa� odpowied�z otrzymuje sie� 7 punkt�ow, za ka
zda� b le�dna� odpowied�z traci
sie� 4 punkty, a za brak odpowiedzi otrzymuje sie� 0 punkt�ow. Eryk wzia� l udzia l w tym te�scie i uzyska l 100 punkt�ow. Na
ile pyta�n nie udzieli l odpowiedzi?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

18. Prostoka�tny pasek papieru o wymiarach 4 cm×13 cm zagie�to w spos�ob pokazany na rysunku. Powsta ly dwa prostoka�ty
o polach P i Q, przy czym okaza lo sie�, 
ze P = 2Q. Jaka jest warto�s�c x?

4 cm

13 cm

P

Q

45◦

x

A) 5 cm B) 5,5 cm C) 6 cm D) 6,5 cm E) 4
√

2 cm

19. W skrzynce jest pewna liczba jab lek i gruszek, przy czym jab lek jest dwa razy wie�cej ni
z gruszek. Amelia i Dominik
podzielili te owoce mie�dzy siebie w taki spos�ob, 
ze Amelia ma dwa razy wie�cej owoc�ow ni
z Dominik. Kt�ore z poni
zszych
zda�n jest na pewno prawdziwe?
A) Amelia ma co najmniej jedna� gruszke� B) Amelia ma dwa razy wie�cej jab lek ni
z gruszek
C) Amelia ma dwa razy wie�cej jab lek ni
z Dominik D) Amelia ma tyle samo jab lek co Dominik gruszek
E) Amelia ma tyle samo gruszek co Dominik jab lek

20. Trzy miejscowo�sci sa� po la�czone drogami jak na rysunku. Objazd z Uj�scia do G�orska przez
Mie�dzyzdroje jest o 1 1 km d lu
zszy ni
z droga bezpo�srednia. Z Uj�scia do Mie�dzyzdroj�ow objazd
przez G�orsk jest o 5 km d lu
zszy ni
z droga bezpo�srednia. Z G�orska do Mie�dzyzdroj�ow objazd
przez Uj�scie jest o 7 km d lu
zszy ni
z droga bezpo�srednia. Jaka jest d lugo�s�c najkr�otszej z dr�og
 la�cza�cych te miejscowo�sci?
A) 1 km B) 2 km C) 3 km D) 4 km E) 5 km Ujście

Górsk

Międzyzdroje

Pytania po 5 punkt�ow

21. W pewnym u lamku w la�sciwym licznik i mianownik sa� dodatnie. Licznik tego u lamka zosta l zwie�kszony o 40%. O
ile procent nale
zy zmniejszy�c mianownik tego u lamka, aby otrzyma�c u lamek dwa razy wie�kszy od u lamka danego na
pocza�tku?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 50

22. Suma pewnych trzech dodatnich liczb ca lkowitych wynosi 2021. Odejmuja�c od tych liczb jedna� i te� sama� liczbe�, w
wyniku otrzymamy 303, 721 i 931. Kt�ora z poni
zszych liczb mo
ze by�c jedna� z trzech pocza�tkowych liczb?
A) 743 B) 699 C) 369 D) 909 E) 954

23. Liczbe� sze�sciocyfrowa� 2ABCDE pomno
zono przez 3 i w wyniku otrzymano liczbe� sze�sciocyfrowa� ABCDE2. Jaka jest
suma cyfr tej liczby?
A) 24 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

24. W pude lku sa� tylko zielone, czerwone, niebieskie i 
z�o lte patyczki. W�sr�od 27 patyczk�ow dowolnie wybranych z pude lka
zawsze jest co najmniej jeden zielony patyczek. W�sr�od 25 patyczk�ow dowolnie wybranych z pude lka zawsze jest co
najmniej jeden czerwony. W�sr�od 22 patyczk�ow dowolnie wybranych z pude lka zawsze jest co najmniej jeden niebieski,
a w�sr�od 17 patyczk�ow dowolnie wybranych z pude lka zawsze jest co najmniej jeden 
z�o lty. Jaka jest najwie�ksza mo
zliwa
liczba patyczk�ow w tym pude lku?
A) 27 B) 29 C) 51 D) 87 E) 91



25. Pi lka futbolowa jest wykonana z bia lych sze�scioka�t�ow i czarnych pie�cioka�t�ow, jak pokazano na
rysunku. Wiadomo, 
ze liczba pie�cioka�t�ow to 12. Ile jest sze�scioka�t�ow?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

26. 2021 kolorowych drewnianych kangurk�ow ustawiono w rze�dzie i ponumerowano kolejnymi liczbami od 1 do 2021.
Ka
zdy kangurek jest pomalowany albo na czerwono, albo na szaro, albo na niebiesko. Ka
zde trzy kolejne kangurki
sa� pomalowane trzema r�o
znymi kolorami. Kamila odgaduje kolory pie�ciu kangurk�ow: kangurek nr 2 jest szary, kangurek
nr 20 jest niebieski, kangurek nr 202 jest czerwony, kangurek nr 1002 jest niebieski, kangurek nr 2021 jest szary. Tylko
w jednym przypadku Kamila nie odgad la w la�sciwego koloru. Koloru kangurka o kt�orym numerze Kamila nie odgad la?
A) 2 B) 20 C) 202 D) 1002 E) 2021

27. Prostopad lo�scian o wymiarach 3 × 4 × 5 jest zbudowany z 60 ma lych drewnianych
sze�scian�ow. Termit przegryza droge� wzd lu
z przeka�tnej od wierzcho lka P do
wierzcho lka Q. Droga ta nie przecina krawe�dzi 
zadnego z ma lych sze�scian�ow. Przez
ile ma lych sze�scian�ow przebiega ta droga?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

Q

P

28. W pewnym mie�scie mieszka 21 rycerzy, kt�orzy zawsze m�owia� prawde�, i 2000  lotr�ow, kt�orzy zawsze k lamia�. 2020 spo�sr�od
nich utworzy lo 1010 par. Ka
zda osoba w parze okre�sli la druga� osobe� z pary jako rycerza lub  lotra. W ten spos�ob 2000
os�ob zosta lo nazwanych rycerzami, a 20 os�ob zosta lo nazwanych  lotrami. Ile par sk lada lo sie� z dw�och  lotr�ow?
A) 980 B) 985 C) 990 D) 995 E) 1000

29. Wpewnym turnieju ka
zda z sze�sciu dru
zyn rozgrywa mecz z ka
zda� z pozosta lych dru
zyn. W ka
zdej rundzie sa� rozgrywane
jednocze�snie trzy mecze. Stacja telewizyjna poda la w tabeli, kt�ory mecz be�dzie relacjonowa�c w kt�orej rundzie. W kt�orej
rundzie dru
zyna D zagra z dru
zyna� F?

1 2 3 4 5
A – B C – D A – E E – F A – C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

30. Na rysunku przedstawiono czworoka�t podzielony na cztery mniejsze czworoka�ty o wsp�olnym
wierzcho lku K. Punkty zaznaczone na bokach du
zego czworoka�ta dziela� ka
zdy z nich na
trzy r�owne cze��sci. Podane liczby okre�slaja� pola trzech ma lych czworoka�t�ow. Jakie jest pole
szarego czworoka�ta?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 6,5 E) 7
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