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U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Uczestnicy samodzielnie rozwia�zuja� problemy

Beniamin
Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

1. Jaka jest najwie�ksza liczba poniedzia lk�ow, kt�ore moga� wysta�pi�c w cia�gu 45 kolejnych dni?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. Danych jest sze�s�c ponumerowanych punkt�ow, jak pokazano obok na rysunku.  La�czymy odcinkami ka
zde dwa
punkty o numerach parzystych, oraz ka
zde dwa punkty o numerach nieparzystych. Jaki rysunek otrzymamy?

A) B) C) D) E)

3. Karolina p lywa la  lodzia� wok�o l pie�ciu boi, jak pokazano na rysunku. Wok�o l kt�orych boi
Karolina p lyna� la w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�owek zegara?
A) 1 i 4 B) 2, 3 i 5 C) 2 i 3 D) 1, 4 i 5 E) 1 i 3
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4. Lustra odbijaja� wia�zke� laserowa� w spos�ob przedstawiony na pierwszym rysunku. Do
kt�orej litery dotrze wia�zka laserowa, kt�orej pocza�tek widzimy na drugim rysunku?
A) A B) B C) C D) D E) E
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5. Ciastka sprzedawane sa� w opakowaniach po 5, 10 lub 25 sztuk. Tomek chce kupi�c dok ladnie 95 ciastek. Jaka jest
minimalna liczba opakowa�n, kt�ore musi kupi�c?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10

6. Bok kwadratu wynosi 10 cm. Jaki jest obszar zacienionej cze��sci?
A) 40 cm2 B) 45 cm2 C) 50 cm2 D) 55 cm2 E) 60 cm2

7. W gara
zu pokazanym na rysunku pojazdy moga� porusza�c sie� tylko do przodu lub do ty lu,
nie moga� skre�ca�c. Jaka jest minimalna liczba pojazd�ow, kt�ore be�da� musia ly sie� poruszy�c, aby
czarny samoch�od m�og l wyjecha�c z gara
zu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. Julia ma jedna� d luga� nitke� makaronu. Za ka
zdym razem, gdy prze lamuje jeden kawa lek makaronu, dzieli
sie� on na trzy mniejsze kawa lki, jak pokazano na rysunku. Jakiej liczby kawa lk�ow, spo�sr�od poni
zszych,
Julia nie osia�gnie?
A) 13 B) 17 C) 20 D) 23 E) 25

9. Franek przestawia 7 p lytek:

107 8 31 4 59

4 69 113 9 51 5 67

1

, aby uzyska�c mo
zliwie najmniejsza� liczbe� 12-cyfrowa�. Jakie
sa� trzy ostatnie cyfry tej liczby?
A) 699 B) 113 C) 551 D) 967 E) 459

10. Kt�ora� z poni
zszych cze��sci pe lnego obrotu musi wykona�c diabelski m lyn, aby wynie�s�c bia ly wagonik
na szczyt?
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Pytania po 4 punkty

11. �Scie
zka� idzie pie��c du
zych s loni
i cztery ma le, jak pokazano na
rysunku. Kiedy dochodza� do skrzy
zowania, ka
zdy s lo�n skre�ca albo w lewo,
albo w prawo. Kt�ora z poni
zszych sytuacji nie mo
ze mie�c miejsca po przej�sciu s loni
przez skrzy
zowanie?

A) B) C) D)

E)

12. Startuja�c od 12 (patrz prawy rysunek), Klara poda�
za zgodnie ze strza lkami
i wykonuje odpowiednie dzia lania, jak opisuje regu la na lewym obrazku. Jaki
wynik uzyska na ko�ncu tej drogi?
A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 48

Reguła

13. Tomek i jego przyjaciele zbudowali liczbe� 2022 z 66 sze�sciennych klock�ow jak na rysunku.
Naste�pnie pomalowali ca la� powierzchnie� konstrukcji na 
z�o lto ze wszystkich stron. Ile
klock�ow ma dok ladnie 4 pomalowane �sciany?
A) 16 B) 30 C) 46 D) 54 E) 60

14. Zamknie�te naczynie w kszta lcie prostopad lo�scianu ma wymiary
1 m × 2 m × 4 m. Woda w tym naczyniu sie�ga na wysoko�s�c 25 cm,
jak pokazano na lewym rysunku. Jaki be�dzie poziom wody w tym
naczyniu, gdy obr�ocimy je tak, 
ze podstawa�
be�dzie �sciana o wymiarach 1 m × 2 m, jak
pokazano na prawym rysunku?
A) 25 cm B) 50 cm C) 75 cm
D) 1 m E) 1,25 m

15. Gra�ka obok przedstawia przezroczysta� folie� z rysunkiem. Je�sli folia zostanie z lo
zona dwukrotnie
(wzd lu
z linii przerywanych), w spos�ob pokazany na gra�ce, to jak be�dzie wygla�da la po z lo
zeniu?

A) B) C) D) E)

16. Pole kwadratu na rysunku jest r�owne 100 cm2. Jakie jest pole zacieniowanej �gury?
A) 20 cm2 B) 25 cm2 C) 30 cm2 D) 35 cm2 E) 40 cm2

17. Rok 2022 jest rokiem szczeg�olnym, poniewa
z jedna z cyfr pojawia sie� w jego zapisie trzykrotnie. To ju
z trzeci taki rok
w 
zyciu 
z�o lwia Evelyni. Przynajmniej ile lat 
z�o lw Evelyni sko�nczy w 2022 roku?
A) 18 B) 20 C) 22 D) 23 E) 134

18. W ka
zdym rze�dzie, w ka
zdej kolumnie i w ka
zdej grupie czterech k�o lek po la�czonych odcinkami,
wyste�puje ka
zda z czterech cyfr: 1, 2, 3 i 4. Jaka cyfra znajduje sie� w k�o lku ze znakiem zapytania?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Nie mo
zna tego ustali�c

19. Waga ka
zdego z 4 ps�ow wyra
za sie� ca lkowita� liczba� kilogram�ow. 
Zadne dwa z nich nie wa
za� tyle samo, a ich  la�czna waga
to 60 kg. Drugi co do wagi pies ma 28 kg. Ile wa
zy trzeci pod wzgle�dem wagi pies?
A) 2 kg B) 3 kg C) 4 kg D) 5 kg E) 6 kg

20. Kacper zapisuje siedem liczb: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 w k�o lkach na obrazku, tak aby sumy trzech liczb
na ka
zdej linii prostej by ly r�owne. Jaka jest najwie�ksza suma trzech liczb w linii prostej, kt�ora� mo
ze
uzyska�c Kacper?
A) 28 B) 18 C) 22 D) 16 E) 20



Pytania po 5 punkt�ow

21. Tekturowe kubki sa� w lo
zone jeden w drugi jak na rysunku. Stos 8 kubk�ow ma 42 cm wysoko�sci, a stos 2
kubk�ow ma 18 cm wysoko�sci. Jaka� wysoko�s�c ma stos u lo
zony z 6 kubk�ow?
A) 22 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 34 cm E) 40 cm

22. Na obrazku ka
zde zwierze� reprezentuje dodatnia� liczbe� ca lkowita�, r�o
zne
zwierze�ta reprezentuja� r�o
zne liczby. Suma dw�och liczb w ka
zdej kolumnie
jest zapisana pod ta� kolumna�. Jaka jest najwie�ksza mo
zliwa suma czterech
liczb w pierwszym wierszu?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

15 11 3 7

?

23. Trzycyfrowy kod spe lnia poni
zsze cztery regu ly. Jaki to kod?

Jedna z tych cyfr

jest poprawna i na

dobrej pozycji.

Jedna z tych cyfr jest

poprawna, ale na z lej

pozycji.

Dwie z tych cyfr sa�

poprawne, ale na z lych

pozycjach.

Wszystkie cyfry sa�

niepoprawne.

A) 604 B) 082 C) 640 D) 042 E) 046

24. Grejpfrut i jab lko razem wa
za� tyle co ananas. Dwa grejpfruty wa
za� tyle co ananas i jab lko. Ile jab lek wa
zy tyle co jeden
ananas?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

25. Werner tak wybiera cztery spo�sr�od pie�ciu liczb: 2, 3, 4, 5,
6, aby po wpisaniu po jednej z nich w ka
zde pole diagramu,
otrzymana r�owno�s�c by la prawdziwa. Ile spo�sr�od tych pie�ciu liczb Werner mo
ze wpisa�c
w szarym polu?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

+ − =

1

26. Liczby: 3, 4, 5, 6, 7 nale
zy umie�sci�c w pie�ciu k�o lkach na rysunku obok w taki spos�ob, aby
liczba wewna�trz ka
zdego tr�ojka�ta by la iloczynem trzech liczb na jego wierzcho lkach. Jaka jest
suma trzech liczb w wierzcho lkach zacieniowanego tr�ojka�ta?
A) 12 B) 14 C) 15 D) 17 E) 18

27. Gospodarz ma 3 kury. Jedna z nich znosi jajko codziennie, druga co 2 dni, a trzecia co 3 dni. W tym tygodniu od
poniedzia lku do pia�tku kury znios ly ju
z 8 jaj. Ile jaj zniosa� w tym tygodniu?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

28. Wzd lu
z drogi po lo
zone sa� cztery wsie w kolejno�sci A, B, C, D. Odleg lo�sci mie�dzy sa�siednimi wsiami wynosza� 10 km.
W wiosce A mieszka 10 uczni�ow, w B � 20, w C � 30, a w D � 40 uczni�ow. Mieszka�ncy chca� wybudowa�c szko le�, tak
aby  la�czna odleg lo�s�c do niej pokonywana przez uczni�ow tych wsi by la jak najmniejsza. W kt�orej spo�sr�od poni
zszych
lokalizacji powinni zbudowa�c szko le�?

A)We wsi A B)We wsi B C)W po lowie drogi mie�dzy B i C D)We wsi C E)We wsi D

29. Trzy rysunki przedstawiaja� konstrukcje� wykonana� z sze�sciennych klock�ow
widziana� z g�ory, z przodu i z prawej strony. Co najwy
zej ilu klock�ow u
zyto
do jej wykonania?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

góry

Widok z:
przodu prawa

30. Przy okra�g lym stole zasiada 30 pan�ow. Niekt�orzy z nich nosza� kapelusz. Ci, kt�orzy nie nosza� kapelusza, zawsze m�owia�
prawde�, a ci, kt�orzy nosza� kapelusz, albo m�owia� prawde�, albo k lamia�. Ka
zdy z nich m�owi: ½Co najmniej jeden z moich
dw�och sa�siad�ow nosi kapelusz.� Co najwy
zej ilu z tych 30 pan�ow nie nosi kapelusza?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
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