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Czas trwania konkursu: 75 min
Uzywac kalkulator
ow nie wolno!
Uczestnicy samodzielnie rozwiazuja problemy

Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty
1. Jaka jest najwieksza liczba poniedzialkow, ktore moga wystapic w ciagu 45 kolejnych dni?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
2. Danych jest szesc ponumerowanych punktow, jak pokazano obok na rysunku. Laczymy odcinkami kazde dwa
punkty o numerach parzystych, oraz kazde dwa punkty o numerach nieparzystych. Jaki rysunek otrzymamy?
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3. Karolina plywala lodzia wokol pieciu boi, jak pokazano na rysunku. Wokol ktorych boi
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Karolina plynala 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 wiazke laserowa w sposob przedstawiony na pierwszym rysunku. Do

D

kt
orej litery dotrze wiazka laserowa, kt
orej poczatek 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 kupic dokladnie 95 ciastek. Jaka jest
minimalna liczba opakowa
n, kt
ore musi kupic?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 8 E) 10

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

7. W garazu pokazanym na rysunku pojazdy moga poruszac sie tylko do przodu lub do tylu,

nie moga skrecac. Jaka jest minimalna liczba pojazd
ow, kt
ore beda musialy sie poruszyc, aby
czarny samochod m
ogl wyjechac z garazu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. Julia ma jedna dluga nitke makaronu. Za kazdym razem, gdy przelamuje jeden kawalek makaronu, dzieli
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sie on na trzy mniejsze kawalki, jak pokazano na rysunku. Jakiej liczby kawalk
ow, sposr
od ponizszych,
Julia nie osiagnie?
A) 13 B) 17 C) 20 D) 23 E) 25

9. Franek przestawia 7 plytek:
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sa trzy ostatnie cyfry tej liczby?
A) 699 B) 113 C) 551 D) 967
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67 , aby uzyska
c mozliwie najmniejsza liczbe 12-cyfrowa. Jakie

E) 459

10. Ktora z ponizszych czesci pelnego obrotu musi wykonac diabelski mlyn, aby wyniesc bialy wagonik
na szczyt?
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Pytania po 4 punkty
 zka idzie piec duzych sloni
11. Scie

i cztery male, jak pokazano na
rysunku. Kiedy dochodza do skrzyzowania, kazdy slo
n skreca albo w lewo,
albo w prawo. Kt
ora z ponizszych sytuacji nie moze miec miejsca po przejsciu sloni
przez skrzyzowanie?

A)

B)

C)

D)
Reguła

E)
12. Startujac od 12 (patrz prawy rysunek), Klara podaza zgodnie ze strzalkami
i wykonuje odpowiednie dzialania, jak opisuje regula na lewym obrazku. Jaki
wynik uzyska na ko
ncu tej drogi?
A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 48

13. Tomek i jego przyjaciele zbudowali liczbe 2022 z 66 szesciennych klockow jak na rysunku.
Nastepnie pomalowali cala powierzchnie konstrukcji na z
olto ze wszystkich stron. Ile
klock
ow ma dokladnie 4 pomalowane sciany?
A) 16 B) 30 C) 46 D) 54 E) 60

14. Zamkniete naczynie w ksztalcie prostopadloscianu ma wymiary

1 m × 2 m × 4 m. Woda w tym naczyniu siega na wysokosc 25 cm,
jak pokazano na lewym rysunku. Jaki bedzie poziom wody w tym
naczyniu, gdy obr
ocimy je tak, ze podstawa
bedzie 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. Graka obok przedstawia przezroczysta folie z rysunkiem. Jesli folia zostanie zlozona dwukrotnie
(wzdluz linii przerywanych), w spos
ob pokazany na grace, to jak bedzie wygladala po zlozeniu?
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16. Pole kwadratu na rysunku jest rowne 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 szczegolnym, poniewaz jedna z cyfr pojawia sie w jego zapisie trzykrotnie. To juz trzeci taki rok
w zyciu z
olwia Evelyni. Przynajmniej ile lat z
olw Evelyni sko
nczy w 2022 roku?
A) 18 B) 20 C) 22 D) 23 E) 134

18. W kazdym rzedzie, w kazdej kolumnie i w kazdej grupie czterech kolek polaczonych odcinkami,
wystepuje kazda z czterech cyfr: 1, 2, 3 i 4. Jaka cyfra znajduje sie w k
olku ze znakiem zapytania?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Nie mozna tego ustalic

19. Waga kazdego z 4 psow wyraza sie calkowita liczba kilogramow. Zadne dwa z nich nie waza tyle samo, a ich laczna waga
to 60 kg. Drugi co do wagi pies ma 28 kg. Ile wazy trzeci pod wzgledem 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 kolkach na obrazku, tak aby sumy trzech liczb
na kazdej linii prostej byly r
owne. Jaka jest najwieksza suma trzech liczb w linii prostej, kt
ora moze
uzyskac Kacper?
A) 28 B) 18 C) 22 D) 16 E) 20

Pytania po 5 punktow
21. Tekturowe kubki sa wlozone jeden w drugi jak na rysunku. Stos 8 kubkow ma 42 cm wysokosci, a stos 2
kubk
ow ma 18 cm wysokosci. Jaka wysokosc ma stos ulozony z 6 kubk
ow?
A) 22 cm B) 24 cm C) 28 cm D) 34 cm E) 40 cm

22. Na obrazku kazde zwierze reprezentuje dodatnia liczbe calkowita, rozne

zwierzeta reprezentuja r
ozne liczby. Suma dw
och liczb w kazdej kolumnie
jest zapisana pod ta kolumna. Jaka jest najwieksza mozliwa suma czterech
liczb w pierwszym wierszu?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22
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23. Trzycyfrowy kod spelnia ponizsze cztery reguly. Jaki to kod?

A) 604

Jedna z tych cyfr

Jedna z tych cyfr jest

jest poprawna i na

poprawna, ale na z ej

poprawne, ale na z ych

dobrej pozycji.

pozycji.

pozycjach.

B) 082

C) 640

l

D) 042

Dwie z tych cyfr sa

Wszystkie cyfry sa

l

niepoprawne.

E) 046

24. Grejpfrut i jablko razem waza tyle co ananas. Dwa grejpfruty waza tyle co ananas i jablko. Ile jablek wazy tyle co jeden
ananas?
A) 2 B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

25. Werner tak wybiera cztery sposrod pieciu liczb: 2, 3, 4, 5,

6, aby po wpisaniu po jednej z nich w kazde pole diagramu,
otrzymana rownosc byla prawdziwa. Ile sposr
od tych pieciu liczb Werner moze wpisac
w szarym polu?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

+

−

=

26. Liczby: 3, 4, 5, 6, 7 nalezy umiescic w pieciu kolkach na rysunku obok w taki sposob, aby

liczba wewnatrz kazdego tr
ojkata byla iloczynem trzech liczb na jego wierzcholkach. Jaka jest
suma trzech liczb w wierzcholkach zacieniowanego tr
ojkata?
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
poniedzialku do piatku kury zniosly juz 8 jaj. Ile jaj zniosa w tym tygodniu?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

28. Wzdluz drogi polozone sa cztery wsie w kolejnosci A, B, C, D. Odleglosci miedzy sasiednimi 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 wybudowac szkole, tak
aby laczna odleglosc do niej pokonywana przez uczni
ow tych wsi byla jak najmniejsza. W kt
orej sposr
od ponizszych
lokalizacji powinni zbudowac szkole?
A)We wsi A B)We wsi B C)W polowie drogi miedzy B i C D)We wsi C E)We wsi D

29. Trzy rysunki przedstawiaja konstrukcje wykonana z szesciennych klockow

widziana z g
ory, z przodu i z prawej strony. Co najwyzej ilu klock
ow uzyto
do jej wykonania?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22

góry

Widok z:
przodu

prawa

30. Przy okraglym stole zasiada 30 panow. Niektorzy z nich nosza kapelusz. Ci, ktorzy nie nosza kapelusza, zawsze mowia

prawde, a ci, kt
orzy nosza kapelusz, albo m
owia prawde, albo klamia. Kazdy z nich m
owi: ½Co najmniej jeden z moich
dw
och sasiad
ow nosi kapelusz. Co najwyzej ilu z tych 30 pan
ow nie nosi kapelusza?
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25
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