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U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Uczestnicy samodzielnie rozwia�zuja� problemy

Maluch

Klasy 3--4

Pytania po 3 punkty

1. Kajtek ma cztery klocki: . Kt�ora� z poni
zszych budowli m�og l on
z nich zbudowa�c?

A) B) C) D) E)

2. Ile ryb be�dzie mia lo g lowe� zwr�ocona� w strone� k�o lka, gdy wyprostujemy linke�?

A) 3 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

3. Z czterech element�ow uk ladanki J�ozek u lo
zy l prostoka�t i zobaczy l na nim zapis pewnego dzia lania
arytmetycznego. Jaki jest wynik tego dzia lania?

1 31 3 3 + 2+ 2
A) 6 B) 15 C) 18 D) 24 E) 33

4. Ala narysowa la s loneczko. Kt�ory z obrazk�ow nie przedstawia fragmentu
rysunku Ali?

A) B) C) D) E)



5. Franek i czterej jego koledzy strzelali po trzy razy do tarczy, ka
zdy do swojej. Franek zdoby l najwie�cej
punkt�ow. Do kt�orej tarczy strzela l Franek?

A)

10 9 8 7

B)

10 9 8 7

C)

10 9 8 7

D)

10 9 8 7

E)

10 9 8 7

6. Krawiecka ta�sma miernicza jest �sci�sle owinie�ta wok�o l walca. Jaka liczba
powinna by�c w miejscu znaku zapytania?
A) 33 B) 42 C) 48 D) 53 E) 69

7. Dziadek Mieczys law podczas spaceru zebra l 20 grzyb�ow. By ly to ko�zlarze i borowiki, przy czym
borowik�ow by lo o 6 wie�cej ni
z ko�zlarzy. Ile borowik�ow zebra l dziadek?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

8. Na obrazkach przedstawione sa� kule w trzech barwach le
za�ce na wagach. Kule tego samego koloru
wa
za� tyle samo. Ile wa
zy czarna kula?

6 kg 14 kg 10 kg

A) 3 kg B) 4 kg C) 5 kg D) 6 kg E) 7 kg

Pytania po 4 punkty

9. Ignacy ma karty z owocami w trzech rodzajach: , , . Na kt�orym z pie�ciu poni
zszych

obrazk�ow nie mo
ze on tak zamieni�c dw�och kart miejscami, aby wszystkie owoce tego samego rodzaju
le
za ly obok siebie?

A) B) C)

D) E)



10. Ania chce wyja��c z pude lek 5 �gur � wszystkie o r�o
znych kszta ltach. Z ka
zdego pude lka mo
ze wyja��c
tylko jedna� �gure�. Kt�ora� �gure� powinna wyja��c z czwartego pude lka?

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

11. S lawek sklei l osobno klocki bia le (rysunek 1), osobno klocki czarne (rysunek 2) i osobno szare. Z tych
trzech cze��sci zbudowa l prostopad lo�scienna� budowle� sk ladaja�ca� sie� z 18 sze�sciennych kostek (rysunek
3). Na kt�orym obrazku przedstawiona jest szara cze��s�c budowli S lawka?

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

A) B) C) D) E)

12. W pewnej krainie 5 �gur z zapisanymi na nich liczbami wyruszy lo do bitwy. Porusza ly sie� one jedna
za druga� wzd lu
z jednej linii w zaznaczonych strza lkami kierunkach.

10 9 3 7 20

Gdy dwie �gury poruszaja�ce sie� w przeciwnych kierunkach zderzaja� sie�, �gura z wie�ksza� liczba� po
zera
�gure� z liczba� mniejsza�. Zwycie�ska �gura zachowuje sw�oj kszta lt i kierunek ruchu, ale zwie�ksza swa�
warto�s�c o liczbe� z �gury pokonanej. Oto przyk lad i wynik zderzenia sie� dw�och �gur:

10 4 14

Jaki be�dzie wynik zderzenia sie� tych pie�ciu �gur?

A)

50
B)

48
C)

49
D)

50
E)

49

13. W kasie przed otwarciem lodziarni znajdowa la sie� pewna kwota pienie�dzy. Po sprzeda
zy 6 jednakowych
porcji lod�ow w kasie by lo 70 z lotych. Po sprzeda
zy og�o lem 16 takich porcji stan got�owki w kasie wynosi l
120 z lotych. Ile z lotych by lo w kasie przed otwarciem lodziarni?
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

14. Na ka
zdej z trzech ga le�zi eukaliptusa ros lo po 20 li�sci. Z pierwszej ga le�zi koala zjad l kilka li�sci. Z drugiej
ga le�zi koala zjad l tyle li�sci, ile pozosta lo niezjedzonych na pierwszej ga le�zi. Z trzeciej ga le�zi zjad l 2
li�scie. Ile li�sci  la�cznie pozosta lo na tych trzech ga le�ziach?
A) 20 B) 22 C) 28 D) 32 E) 38



15. Na obrazku widzimy prostoka�ty oraz podane sa� pewne wymiary. Jaka�
d lugo�s�c oznaczono znakiem zapytania?
A) 12 cm B) 14cm C) 16 cm D) 20 cm E) 22 cm

48
cm32

cm

36
cm

?

16. Kostek ustawi l przed soba� 3 kubki. Naste�pnie 10 razy powt�orzy l taka�
oto czynno�s�c. Bra l skrajny kubek z lewej strony, odwraca l go i stawia l
po prawej stronie pozosta lych dw�och kubk�ow, przy czym je
zeli lewy
skrajny kubek sta l dnem do do lu, to odwraca l go dnem do g�ory, a je
zeli
sta l dnem do g�ory, odwraca l go dnem do do lu. Jak wygla�da ly kubki po
wykonaniu tych 10 czynno�sci?

A) B) C)

D) E)

Pytania po 5 punkt�ow

17. Ewa mia la 5 nalepek: . Naklei la je na pokratkowany prostoka�t � na ka
zda�

kratke� jedna� nalepke�: 51 2 3 4 . Nalepka nie znalaz la sie� na kwadracie 5, nalepke�

naklei la na kwadrat 1, a znajdowa l sie� dok ladnie mie�dzy i . Na kt�orym kwadracie

Ewa naklei la kwiatek ?

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

18. Na stole le
za ly karty, patrz rysunek.

K L M N P R S
Kt�ora� z nich nale
zy obr�oci�c, by suma liczb w g�ornym rze�dzie by la r�owna sumie liczb w rze�dzie dolnym?
Karte� obracamy tak, 
ze liczba dolna znajdzie sie� w rze�dzie g�ornym, a liczba z g�ornego rze�du � na
dole.
A) K B) M C) N D) R E) S

19. W kratki diagramu nale
zy wpisa�c wszystkie liczby od 1 do 9, w
ka
zda� kratke� jedna� liczbe�. Nad i pod diagramem zapisano, ile
powinny wynosi�c sumy liczb z dw�och zaznaczonych sa�siednich p�ol.
Jaka� liczbe� nale
zy wpisa�c w kratke� ze znakiem zapytania?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

7 9 11 9

15 3 15 8

?



20. Sta�s rzuca l lotkami do balonik�ow z zapisanymi na nich punktami.
W sumie zdoby l 30 punkt�ow. W balonik z jaka� liczba� na pewno tra� l
Sta�s?
A) 3 B) 9 C) 13 D) 14 E) 18

3 9

13 14 18

21. W pude lku jest mniej ni
z 50 ciastek. Mo
zna je podzieli�c po r�owno mie�dzy dwoje, troje i czworo
dzieci. Gdyby�smy chcieli te ciastka podzieli�c po r�owno pomie�dzy siedmioro dzieci, to zabrak loby nam
6 ciastek. Ile ciastek jest w pude lku?
A) 12 B) 24 C) 30 D) 36 E) 48

22. W ka
zdej z pie�ciu skrzy�n znajduja� sie� albo wy la�cznie jab lka, albo wy la�cznie banany. Na obrazku
zapisano, ile wa
za� owoce w ka
zdej skrzyni.

2 kg6 kg5 kg7 kg 16 kg
1 2 3 4 5

Wiadomo, 
ze wszystkie banany wa
za� 3 razy wie�cej ni
z wszystkie jab lka. W kt�orych skrzyniach sa�
jab lka?
A) 1 i 2 B) 2 i 3 C) 2 i 4 D) 3 i 4 E) 1 i 4

23. W kratki diagramu Helenka wpisuje wszystkie liczby od 1 do 9, w ka
zda�
kratke� jedna� liczbe�. Strza lki prowadza� od liczby mniejszej do wie�kszej. Dwie
liczby Helenka ju
z wpisa la. Jaka� liczbe� powinna wpisa�c w miejscu znaku
zapytania?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

?

7

5

24. Na wagach le
za� trzy rodzaje �gur: , , .

Co nale
zy do lo
zy�c na lewa� szalke� trzeciej wagi, by znalaz la sie� ona w r�ownowadze?
A) B) C) D) E)
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