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Uzywac kalkulator
ow nie wolno!
Uczestnicy samodzielnie rozwiazuja problemy

Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty
1. Klaudia oplynela piec boi, jak pokazano na rysunku. Ktore boje Klaudia oplynela w
kierunku zgodnym z ruchem wskaz
owek zegara?
A) 2, 3 i 4
B) 1, 2 i 3
C) 1, 3 i 5

D) 2, 4 i 5

4

1
5

E) 2, 3 i 5
3

2

2. Ada tak ustawia piec ponizszych klockow jeden za drugim, aby otrzymac mozliwie najmniejsza liczbe dziewieciocyfrowa.
Kt
ory klocek ustawi na prawym ko
ncu?

A) 4

B) 8

C) 31

D) 59

E) 107

3. Kanga lubi skakac wzdluz osi liczbowej. Swoje skoki zaczyna w miejscu liczby

0. Zawsze wykonuje najpierw dwa duze skoki, potem trzy male, jak na rysunku,
i powtarza ten proces caly czas. W miejscu kt
orej z ponizszych liczb znajdzie sie
Kanga podczas swoich skok
ow?
A) 82 B) 83 C) 84 D) 85 E) 86
4. Od samochodu Seweryna odpadla tablica rejestracyjna. Seweryn przymocowal ja do gory nogami, ale na szczescie, nie
spowodowalo to zadnej r
oznicy. Kt
ory z ponizszych numer
ow rejestracyjnych moze byc numerem samochodu Seweryna?

B)

04 NSN 40

09

A)

C)

HOH 09

D)

80 BNB 08

E)

03 HNH 30

08 XBX 80

5. Budowniczy Olek dysponuje jednakowymi ceglami, ktorych najkrotsza krawedz ma 4 cm. Z cegiel tych
zbudowal szescian przedstawiony na rysunku. Jakie wymiary, w centymetrach, ma cegla Olka?
A) 4 × 6 × 12 B) 4 × 6 × 16 C) 4 × 8 × 12 D) 4 × 8 × 16 E) 4 × 12 × 16

6. Czarno-biala gasienica przedstawiona na rysunku obok zwija sie do snu. Ktory z ponizszych rysunkow
moze przedstawiac te gasienice zwinieta do snu?

A)

B)

C)

D)

E)

7. W ponizszym zapisie jest piec pustych kratek. Pawel chce wpisac w cztery kratki znak plus, a w jedna znak minus, tak
aby otrzymana r
ownosc byla prawdziwa. W kt
orym miejscu powinien wstawic znak minus?

6
A) Miedzy 6 a 9

B) Miedzy 9 a 12

9

12

15

C) Miedzy 12 a 15

18

21 = 45

D) Miedzy 15 a 18

E) Miedzy 18 a 21

8. Na rysunku przedstawiono park, w ktorym sa trzy sciezki i rosnie piec drzew. Nowe drzewo zostanie

posadzone w taki spos
ob, aby po obu stronach kazdej sciezki bylo tyle samo drzew. W kt
orej czesci
parku zostanie posadzone to drzewo?
A) A B) B C) C D) D E) E

B
A

C
D

E

9. Ile dodatnich liczb calkowitych miedzy 100 a 300 ma same nieparzyste cyfry?
A) 25 B) 50 C) 75 D) 100 E) 150
10. Oskar napisal sume kwadratow dwoch liczb, jak na rysunku. Niestety, niektore cyfry sa niewidoczne z powodu zalania
atramentem. Jaka jest ostatnia cyfra pierwszej liczby?

(2385)2 + (1202)2 = 7133029

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

Pytania po 4 punkty
11. Wysokosc polki w szafce na szklanki w kuchni Moniki wynosi 36 cm. Monika wie, ze stos zbudowany z 8 jej
ulubionych szklanek wlozonych jedna w druga ma wysokosc 42 cm, a stos utworzony z dw
och jej szklanek
ma wysokosc 18 cm  patrz rysunek. Z ilu szklanek sklada sie najwyzszy taki stos, kt
ory zmiesci sie na
p
olce Moniki?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

12. Na standardowej kostce do gry suma liczb oczek na przeciwleglych scianach zawsze wynosi 7. Cztery
jednakowe standardowe kostki sklejono jak na rysunku. Jaka jest najmniejsza mozliwa suma liczb
oczek na calej powierzchni otrzymanej bryly?
A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 E) 60

13. Trzy siostry sa w roznym wieku, a srednia ich wieku wynosi 10 lat. Kazda z siostr wyznaczyla poprawnie srednia wieku

dw
och pozostalych siostr, przy czym dwa z tych wynik
ow wyniosly odpowiednio 11 i 12 lat. Ile lat ma najstarsza siostra?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

4
14. Kwadrat na rysunku obok ma bok dlugosci 12. Jakie jest pole zacieniowanego obszaru?
A) 48 B) 46 C) 44 D) 40 E) 36

4
4
4

15. W moim biurze sa dwa zegary. Jeden spieszy sie jedna minute na godzine, a drugi spoznia sie dwie minuty na godzine.
Wczoraj nastawilem na obu zegarach prawidlowy czas. Gdy spojrzalem na nie dzisiaj, to jeden pokazywal 11:00, a drugi
12:00. O kt
orej godzinie nastawilem te zegary?
A) 23:00 B) 19:40 C) 15:40 D) 14:00 E) 11:20

16. Przemek na kawalku papieru napisal liczby, ktorych suma wynosi 22. Wowczas Blanka odjela kazda z liczb Przemka od
7 i zapisala wyniki. Suma liczb Blanki wynosi 34. Ile liczb napisal Przemek?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

30

17. Liczby naturalne od 1 do 8 umieszczono, po jednej, w kolkach na rysunku. Strzalki wskazuja

iloczyny trzech liczb znajdujacych sie w jednej linii. Jaka jest suma liczb w trzech dolnych
k
olkach?
A) 11 B) 12 C) 15 D) 17 E) 19

48

105 28

144

18. Pole czesci wspolnej pieciokata i trojkata stanowi 45% pola gury zacieniowanej. Pole czesci
tr
ojkata na zewnatrz pieciokata stanowi 40% pola gury zacieniowanej. Jaki procent pola
pieciokata stanowi pole jego czesci lezacej na zewnatrz tr
ojkata?
A) 20% B) 25% C) 30% D) 35% E) 50%

19. Na ile sposobow gura po lewej stronie moze byc pokryta czworokatami utworzonymi z
dw
och tr
ojkat
ow, takimi jak przedstawiony po prawej stronie rysunku?
A) 1 B) 6 C) 8 D) 9 E) 12

20. Sebastian zawsze jezdzi rowerem ze stala predkoscia i chodzi ze stala predkoscia. Droga do szkoly i z powrotem rowerem

zajmuje mu 20 minut, a pieszo  60 minut. Wczoraj Sebastian w droge do szkoly wybral sie rowerem, ale zostawil rower
przy domu R
ozy (znajdujacym sie po drodze) i dalej szedl pieszo. W drodze powrotnej szedl pieszo do domu R
ozy, gdzie
wzial rower i w dalsza droge do domu pojechal rowerem. Jego droga w obie strony zajela mu 52 minuty. Jaka czesc
drogi przejechal rowerem?
1
1
1
1
1
A)
B)
C)
D)
E)
6
5
4
3
2

Pytania po 5 punktow
21. Judyta postanowila wstawic liczby w pola tabeli 3 × 3 w taki sposob, aby suma liczb w kazdym

kwadracie 2 × 2 byla taka sama. Liczby w trzech naroznych polach sa juz wpisane  patrz rysunek.
Jaka liczbe Judyta powinna wpisac w czwarte narozne pole?
A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 6

2

4

?

3

22. Wioski A, B , C , D znajduja sie, niekoniecznie w tej kolejnosci, przy dlugiej prostej drodze. Odleglosc z A do C wynosi

75 km, odleglosc z B do D wynosi 45 km, a odleglosc z B do C to 20 km. Ktora z ponizszych wartosci nie moze byc
odlegloscia z A do D?
A) 10 km B) 50 km C) 80 km D) 100 km E) 140 km

23. Duzy prostokat ABCD mozna podzielic na siedem identycznych prostokatow. Ktory z ponizszych
|AB|
?
|BC|
12
7
D)
E)
7
3

ulamk
ow moze wyrazic stosunek

A)

2
1

B)

4
3

C)

8
5

24. Liczba naturalna n ma te wlasnosc, ze najwiekszym z jej dzielnikow naturalnych mniejszych od niej jest 2022. Jaka jest
suma cyfr liczby n?
B) 7 C) 10

A) 6

D) 12

E) 14

25. Budowniczy ma dwie identyczne cegly. Zestawia je na trzy rozne sposoby przedstawione na
rysunku. Pola powierzchni calkowitej otrzymanych bryl wynosza: 72, 96 i 102. Jakie pole
powierzchni calkowitej ma pojedyncza cegla?
A) 36 B) 48 C) 52 D) 54 E) 60

26. Jaka jest najmniejsza liczba kratek tabeli 5×5, ktore trzeba pomalowac, aby w kazdym prostokacie
4 × 1 i 1 × 4 co najmniej jedno pole bylo pomalowane?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

27. Mowgli pyta zebre i pantere: ½Ktory dzien tygodnia byl wczoraj?. Zebra klamie w poniedzialki, wtorki i srody, a mowi
prawde w pozostale dni. Pantera klamie w czwartki, piatki i soboty, a m
owi prawde w pozostale dni. Zebra odpowiada:
½Wczoraj byl jeden z dni, w kt
ore klamie. Pantera odpowiada: ½Wczoraj rowniez byl jeden z dni, w kt
ore klamie. Kt
ory
dzie
n tygodnia jest dzisiaj?
A) Czwartek B) Piatek C) Sobota D) Niedziela E) Poniedzialek

28. Na linii prostej narysowano kilka kropek. Nikodem narysowal po jednej kropce miedzy kazdymi dwiema sasiednimi
narysowanymi juz kropkami. Nastepnie powt
orzyl ten proces jeszcze trzy razy. Na ko
ncu okazalo sie, ze na linii jest 225
kropek. Ile kropek zaznaczono na poczatku?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 25

A
29. Trojkat rownoramienny ABC , w ktorym |AB| = |AC|, podzielono na mniejsze trojkaty
r
ownoramienne, jak pokazano to na rysunku, przy czym |AD| = |DB|, |CE| = |CD| i |BE| = |EC|.
Jaka jest miara kata BAC ?
A) 24◦ B) 28◦ C) 30◦ D) 35◦ E) 36◦

E
B

D
C

30. W siedmiu parkach mieszkaja 2022 kangury i pewna liczba koali. W kazdym parku liczba kangurow jest rowna lacznej
liczbie koali mieszkajacych w pozostalych parkach. Ile koali lacznie mieszka w tych siedmiu parkach?
A) 288 B) 337 C) 576 D) 674 E) 2022
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