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KANGUR 2021

Czas trwania konkursu: 75 min

U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Uczestnicy samodzielnie rozwia�zuja� problemy

Junior
Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty

1. Trzeci czwartek marca ka
zdego roku jest dniem ½Kangura Matematycznego�. Jeden z poni
zszych dni nie jest takim
dniem. Kt�ory?
A) 17 marca 2022 r. B) 16 marca 2023 r. C) 14 marca 2024 r. D) 20 marca 2025 r. E) 19 marca 2026 r.

2. Prognoza pogody na kolejne 5 dni w aplikacji na telefonie wygla�da jak na rysunku
obok. Kt�ory z poni
zszych wykres�ow jest wykresem temperatury dla tej prognozy?
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3. W parku o kszta lcie tr�ojka�ta r�ownobocznego chcemy
wytyczy�c �scie
zke�  la�cza�ca� jego wierzcho lki. Na rysunku
przedstawiono 3 projekty takiej �scie
zki. Je�sli M , N i P
oznaczaja� d lugo�sci odpowiednich �scie
zek, to
A) M < N < P B) M < P < N C) M < N = P
D) M = P < N E) M = N = P

M N P

4. Rysunek obok przedstawia sze�s�c prostoka�t�ow. Liczba stoja�ca wewna�trz prostoka�ta jest jego
polem, a liczby przy strza lkach oznaczaja� d lugo�sci bok�ow. Jaka liczba powinna by�c wpisana
w miejsce znaku zapytania?
A) 10 B) 7,5 C) 6 D) 5 E) 4
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5. Po pierwszej po lowie meczu pi lki re�cznej dru
zyna go�sci prowadzi la wynikiem 9 : 14. W drugiej po lowie gospodarze
zdobyli 2 razy wie�cej bramek ni
z go�scie i ostatecznie wygrali mecz z przewaga� jednej bramki. Jaki by l ko�ncowy wynik
tego meczu?
A) 20 : 19 B) 21 : 20 C) 22 : 21 D) 23 : 22 E) 24 : 23

6. Du
zy kwadrat podzielono na mniejsze kwadraty jak na rysunku. Zacieniowane ko la sa� wpisane w
odpowiednie kwadraty. Jaka� cze��scia� pola du
zego kwadratu jest pole zacieniowanego obszaru?
A) 6π

25 B) π
5 C) 3π

10 D) π
4 E) 5π
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7. W zespole jazzowym Ignacy gra na saksofonie, Kajetan na tra�bce, a Alicja �spiewa. Wszyscy sa� w tym samym wieku.
W zespole tym jest jeszcze 3 innych cz lonk�ow. Maja� odpowiednio 19, 20 i 21 lat. Ile lat ma Alicja, je�sli �sredni wiek
wszystkich cz lonk�ow tego zespo lu to 21 lat?
A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

8. Sze�s�c przystaja�cych romb�ow, ka
zdy o polu 5, tworzy gwiazde�. Gdy po la�czymy wierzcho lki tej gwiazdy,
powstanie sze�scioka�t (patrz rysunek). Jakie jest pole tego sze�scioka�ta?
A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 60
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9. Je�sli od pewnej liczby odejmiemy 1
10 , to otrzymamy taki sam wynik, jak gdyby�smy pomno
zyli te� liczbe� przez 1

10 . Co to
za liczba?
A) 1

100 B) 1
11 C) 1

10 D) 11
100 E) 1
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10. Po nocnej burzy maszt �agowy przed szko la� przechyli l sie�. Gdy patrzymy na maszt od wschodu lub od p�o lnocnego
zachodu, to wida�c, 
ze czubek masztu wychyli l sie� wzgle�dem podstawy w prawo. Kt�ory z rysunk�ow pokazuje wychylenie
masztu?
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Pytania po 4 punkty

11. Dwa odcinki r�ownoleg le do bok�ow podzieli ly prostoka�t o obwodzie 30 na kwadrat o polu
9 i trzy prostoka�ty (patrz rysunek). Ile wynosi obw�od prostoka�ta ABCD?
A) 14 B) 21 C) 16 D) 18 E) 24
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12. Tomek wypali l 10 jednakowych zimnych ogni. Najpierw zapali l pierwszy z nich i gdy jeszcze pozosta la 1
10 do spalenia,

zapali l naste�pny. Ka
zdy kolejny zapala l, gdy pozostawa la 1
10 poprzedniego do spalenia. Zimne ognie pala� sie� ze sta la�

pre�dko�scia� na ca lej swojej d lugo�sci i spalenie ka
zdego z nich zajmuje 2 minuty. Ile czasu trwa lo wypalenie tych 10
zimnych ogni?
A) 18 min 20 s B) 18 min 12 s C) 18 min D) 17 min E) 16 min 40 s

13. Na kartce w kratke� Adam narysowa l trzy tr�ojka�ty. Dok ladnie dwa z nich maja� r�owne pola,
dok ladnie dwa z nich sa� r�ownoramienne oraz dok ladnie dwa z nich sa� prostoka�tne. Dwa
tr�ojka�ty narysowane przez Adama przedstawiono na rysunku obok. Jeden z poni
zszych
tr�ojka�t�ow jest trzecim tr�ojka�tem narysowanym przez Adama. Kt�ory?

A) B) C) D) E)

14. Gdy podzielimy z reszta� liczbe� 2021 przez kt�ora�kolwiek z liczb 6, 7, 8, 9, to otrzymamy reszte� r�owna� 5. Ile jest liczb
ca lkowitych dodatnich mniejszych od 2021 o tej w lasno�sci?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

15. W p�o lkolu o �srodku O narysowano kilka ka�t�ow. Miary dw�och z nich sa� podane.
Ile stopni ma ka�t α?
A) 9◦ B) 11◦ C) 16◦ D) 17,5◦ E) 18◦

O

67◦

32◦
α

16. Pie��c dru
zyn czeka na start w zawodach. Ka
zda z dru
zyn sk lada sie� albo tylko z ch lopc�ow, albo tylko z dziewcza�t.
Dru
zyny te licza� odpowiednio: 9, 15, 17, 19 i 21 os�ob. Gdy wystartowa la jedna z dru
zyn, to okaza lo sie�, 
ze na start
oczekuje 3 razy wie�cej dziewcza�t ni
z ch lopc�ow. Z ilu os�ob sk lada sie� dru
zyna, kt�ora wystartowa la?
A) 9 B) 15 C) 17 D) 19 E) 21

17. Liczby od 1 do 6 nale
zy wpisa�c w miejscach przecie�cia okre�g�ow w taki spos�ob, aby suma liczb
stoja�cych na ka
zdym z tych okre�g�ow by la taka sama. Liczba 6 zosta la ju
z wpisana. Jaka� liczbe�
trzeba wpisa�c w miejscu oznaczonym znakiem zapytania?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

?
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18. Na pocza�tku w ka
zdym polu tablicy 3×3 znajdowa la sie� liczba 0. Wybieramy dowolna� jej podtablice�

2× 2 (tzn. cztery pola o wsp�olnym wierzcho lku) i ka
zda� z czterech liczb tej podtablicy powie�kszamy
o 1. Powtarzaja�c wielokrotnie te� operacje�, otrzymali�smy tablice� taka� jak na rysunku obok, w kt�orej
pewne liczby sa� ukryte. Jaka liczba widnieje w polu oznaczonym znakiem zapytania?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 19
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19. Piotr wchodzi po drewnianych schodach o o�smiu stopniach. W ka
zdym kroku pokonuje 1 lub 2 stopnie. Deska na sz�ostym
stopniu jest z lamana. Na ile sposob�ow Piotr mo
ze wej�s�c na �osmy stopie�n?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



20. Pasek papieru podzielono na 8 kolejnych prostoka�t�ow i w ka
zdy z nich
wpisano pewna� liczbe�. W oba skrajne prostoka�ty wpisano 2021, a suma
liczb w dw�och sa�siednich prostoka�tach jest na przemian r�owna a albo
a+ 1 � patrz rysunek. Jaka� warto�s�c ma a?
A) 4041 B) 4042 C) 4043 D) 4044 E) 4045

Pytania po 5 punkt�ow

21. W wy�scigu bra lo udzia l pie��c samochod�ow. Wyruszy ly one ze startu w kolejno�sci

IV VI II III

a wy�scig uko�nczy ly (tzn. przejecha ly mete�) w kolejno�sci

IV IIIII V I

Co najmniej ile wyprzedze�n samochodu przez samoch�od jada�cy bezpo�srednio za nim by lo w tym wy�scigu?
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

22. Je�sli a+ b+ c = 0 i abc = 78, to (a+ b)(b+ c)(c+ a) =
A) −156 B) −39 C) 78 D) 156 E) Inna odpowied�z

23. Ile wynosi suma miar sze�sciu ka�t�ow zaznaczonych na rysunku?
A) 360◦ B) 900◦ C) 1080◦ D) 1120◦ E) 1440◦

24. Liczba N jest najmniejsza� liczba� ca lkowita� dodatnia� o sumie cyfr r�ownej 2021. Ile wynosi suma cyfr liczby N + 2021?
A) 10 B) 12 C) 19 D) 28 E) 2026

25. Mr�owka wspie� la sie� �scie
zka� CA z punktu C na wierzcho lek A i zesz la z niego po
schodach do punktu B (patrz rysunek). Ile wynosi stosunek d lugo�sci drogi, jaka�
przeby la mr�owka z punktu A do punktu B, do d lugo�sci drogi, kt�ora� przeby la z
punktu C do punktu A?
A) 1 B) 2 C) 3 D)

√
2 E)

√
3
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26. Liczby a i b sa� kwadratami liczb ca lkowitych. R�o
znica a− b jest liczba� pierwsza�. Kt�ora z poni
zszych liczb nie mo
ze by�c
ani liczba� a, ani liczba� b?
A) 144 B) 400 C) 625 D) 729 E) 2500

27. Na rysunku pokazano bry le�, kt�orej dwana�scie �scian jest pie�cioka�tami foremnymi,
a ka
zda z pozosta lych �scian jest albo kwadratem, albo tr�ojka�tem r�ownobocznym.
Ka
zda �sciana pie�cioka�tna jest otoczona przez pie��c �scian kwadratowych, a ka
zda
�sciana tr�ojka�tna jest otoczona przez trzy �sciany kwadratowe. Janek zapisa l liczbe�
5 na ka
zdej �scianie pie�cioka�tnej, liczbe� −1 na ka
zdej �scianie kwadratowej i liczbe�
1 na ka
zdej �scianie tr�ojka�tnej. Ile wynosi suma liczb zapisanych na wszystkich
�scianach?
A) 20 B) 50 C) 60 D) 80 E) 120
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28. Ile jest 5-cyfrowych liczb ca lkowitych dodatnich o iloczynie cyfr r�ownym 1000?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40 E) 60

29. Krystyna ma osiem monet, kt�orych wagi w gramach sa� r�o
znymi liczbami ca lkowitymi. Gdy Krystyna po lo
zy na lewej
szalce wagi dowolne dwie monety, a na prawej szalce dowolne inne dwie monety, to zawsze cie�
zsza� strona� jest ta, na
kt�orej le
zy najcie�
zsza z tych czterech monet. Co najmniej ile gram�ow wa
zy najcie�
zsza z tych o�smiu monet?
A) 8 B) 12 C) 34 D) 128 E) 256

30. Ustawiono w rze�dzie, jedna za druga�, 2021 kul i ponumerowano je liczbami od 1 do 2021. Ka
zda z kul jest zielona,
czerwona, 
z�o lta albo niebieska. W�sr�od ka
zdych pie�ciu kolejnych kul zawsze znajduje sie� dok ladnie jedna czerwona,
dok ladnie jedna 
z�o lta i dok ladnie jedna niebieska. Kula, kt�ora stoi bezpo�srednio za kula� czerwona�, jest zawsze 
z�o lta.
Kule o numerach 2, 20 i 202 sa� zielone. Jaki kolor ma kula o numerze 2021?
A) Zielony B) Czerwony C) 
Z�o lty D) Niebieski E) Nie da sie� tego ustali�c
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