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Junior

Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty
1. Karolina ma 30 zapalek i uklada z nich napis 2022 wedlug wzoru cyfr pokazanego na rysunku obok.

Ile zapalek jej pozostanie po ulozeniu calego napisu?
A) 20 B) 19 C) 10 D) 9 E) 5
2. Kwadrat ma ten sam obwod co trojkat rownoboczny o boku 12. Jaka jest dlugosc boku kwadratu?
A) 9 B) 12 C) 16 D) 24 E) 36

3. Na pokratkowanej kartce narysowano kilka gur, tak jak na rysunku. Ile gur z lewej czesci
kartki pokryje sie dokladnie z gurami z prawej czesci, gdy zlozymy kartke na p
ol wzdluz
zaznaczonej linii?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Jednakowe stoly o blatach 2 m × 1 m ustawiamy w kwadraty o roznych rozmiarach

zaleznych od liczby gosci. Rysunek przedstawia dwa takie kwadraty o bokach 3 m i 5 m.
Ile stolow jest potrzebnych do ulozenia kwadratu o boku 7 m?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16

3m

5m

x x+1

5. Rysunek przedstawia fragment tabliczki mnozenia. Dodatnie liczby calkowite x i y sa takie, ze x > y .
Jaka jest wartosc x?
B) 7 C) 8

A) 6

D) 10

E) 11

y
y+1

6. Liczba jest mniejsza od swojej polowy. Suma tej liczby i jej kwadratu jest rowna zero. Co to za liczba?
A) −2 B) −1 C) 0 D) 1 E) 2

7. Srodki
dluzszych bok
ow prostokata polaczono odcinkami z ko
ncami przeciwleglych bok
ow tego

prostokata  patrz rysunek. Jaka czesc prostokata zacieniowano?
2
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8. Wykres na smartfonie Magdy przedstawia czasy korzystania z czterech ulubionych aplikacji w ubieglym
tygodniu. W tym tygodniu Magda ograniczyla czas korzystania z kazdej z pewnych dw
och sposrod tych
aplikacji do polowy, ale czas korzystania z kazdej z dw
och pozostalych aplikacji nie zmienil sie. Kt
ory
z ponizszych wykres
ow moze byc wykresem za ten tydzie
n?

A)

B)

C)

D)

9. Cztery proste na rysunku tworza osiem rownych katow. Dlugosc ktorego z pieciu pogrubionych
luk
ow jest r
owna dlugosci najmniejszego okregu?
A) A B) B C) C D) D E) E

10. W wyborach startuje piatka kandydatow. Po przeliczeniu
90% oddanych
nastepujaco:
Ania
14

glos
ow,

Beata
11

wstepne

Cezary
10

wyniki

Dawid
8

wygladaja

Ela
2

Ilu kandydat
ow ma jeszcze szanse wygrac te wybory?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

E)

77

Pytania po 4 punkty
11. Rysunek przedstawia uklad trzech jednakowych duzych okregow i czterech jednakowych malych
okreg
ow. Jakie jest pole zacieniowanego obszaru, jezeli promie
n malego okregu wynosi 1?
B) 2π C) 3π D) 4π E) 6π

A) π

12. W dlugim szeregu, jeden za drugim, ulozono 2022 kafelki. Adam usunal co szosty kafelek. Nastepnie Bronek usunal co
piaty kafelek. Potem przyszedl Cezary i usunal co czwarty kafelek. Ile kafelk
ow pozostalo?
A) 0 B) 337 C) 674 D) 1011 E) 1348

13. W pewnej rodzinie jest dokladnie szesciu braci, ktorych wiek w latach tworzy ciag kolejnych liczb naturalnych. Kazdemu

z braci zadano pytanie: ½Ile lat ma najstarszy z twoich braci? Wszyscy udzielili prawidlowych odpowiedzi. Kt
ora z
ponizszych liczb nie moze byc suma liczb ze wszystkich odpowiedzi?
A) 95 B) 125 C) 167 D) 203 E) 205

14. Mapa pokazuje 16 miast polaczonych drogami. W niektorych z tych miast nalezy zbudowac

elektrownie. Kazda z planowanych elektrowni moze zaopatrywac w prad miasto, w kt
orym sie
znajdzie oraz wszystkie miasta polaczone z tym miastem pojedynczymi odcinkami dr
og. Jaka
jest najmniejsza liczba elektrowni, kt
ore nalezy wybudowac, zeby wszystkie miasta zaopatrywac
w prad?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

15. Wnuki zapytaly babcie, ile ma lat. Babcia poprosila wnuki, zeby odgadly jej wiek. Pierwszy wnuk powiedzial, ze ma 75

lat, drugi  78, a trzeci  81. Okazalo sie, ze pewien z nich pomylil sie o 1 rok, inny z dw
ojki pozostalych o 2 lata, a
ostatni o 4 lata. Ile lat ma babcia?
A) 76 B) 77 C) 79 D) 80 E) Nie mozna udzielic jednoznacznej odpowiedzi

16. Prostokat ABCD sklada sie z 12 identycznych prostokatow  patrz rysunek. Jaki jest stosunek
dlugosci boku AD do dlugosci boku DC ?
A) 8:9 B) 5:6 C) 7:8 D) 2:3 E) Inna odpowiedz

17. Krolik i jez brali udzial w biegu po okregu o dlugosci 550 m, gdzie start i meta pokrywaja sie. Krolik biegl z predkoscia
10 m/s, a jez 1 m/s. Wystartowali jednoczesnie, ale w przeciwnych kierunkach. Gdy sie spotkali, jez natychmiast zawr
ocil
i pobiegl za kr
olikiem. W jakim czasie po kr
oliku jez dotarl do mety?
A) 45 s B) 50 s C) 55 s D) 100 s E) 505 s
𝑆
𝑃 𝑉

18. Punkt W jest srodkiem kwadratu P QRS , a punkt U srodkiem jego boku RS . Odcinki T W , U W

i V W dziela ten kwadrat na trzy czesci o r
ownych polach. Jaka dlugosc ma odcinek SV , jesli bok
tego kwadratu jest r
owny 1?
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19. Przez park miejski przebiegaja trzy sciezki. Na srodku parku posadzono drzewo, tak jak pokazano na
planie obok. Co najmniej ile dodatkowych drzew trzeba posadzic, aby po obu stronach kazdej ze sciezek
bylo po tyle samo drzew?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. Pszczola wedruje z szesciokata X do szesciokata Y . Moze przejsc z dowolnego szesciokata tylko do
sasiedniego szesciokata, tj. szesciokata o wsp
olnym boku. Na ile sposob
ow pszczola moze odbyc swoja
wedr
owke przy zalozeniu, ze w kazdym szesciokacie znajdzie sie dokladnie raz?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

𝑊

𝑈
𝑅

Pytania po 5 punktow
21. W kazdy z dwoch przystajacych do siebie rownoramiennych trojkatow prostokatnych

wpisano kwadrat, tak jak pokazano na rysunku. Jezeli kwadrat P ma pole 45, to kwadrat
R ma pole
A) 35 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60

22. Weronika nalozyla na palce lewej reki piec roznych obraczek, tak jak pokazano na rysunku obok. Na ile
r
oznych sposob
ow moze je zdjac z palc
ow, gdy zdejmuje je po jednej?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 45

23. Litewski wielki ksiaze Jagiello, po przybyciu w 1386 r. do Krakowa, rozdzielil pomiedzy towarzyszaca mu swite 200

zlotych monet i 600 srebrnych. Kazdy rycerz otrzymal 5 zlotych monet i 10 srebrnych. Kazdy giermek otrzymal 3 zlote
monety i 8 srebrnych monet. Kazdy paz otrzymal 1 zlota monete i 6 srebrnych. Ile os
ob zostalo obdarowanych?
A) 50 B) 60 C) 72 D) 80 E) 90

24. Kazda ze scian szescianu 2 × 2 × 2 podzielono na kwadraty o boku 1. Kazdy z tych kwadratow

oznaczono jednym z trzech znak
ow: albo kolem (Kl), albo kwadratem (Kw), albo krzyzykiem (Krz).
Dowolne dwa kwadraty, kt
ore maja wsp
olny bok, maja r
ozne znaki (przyklad na rysunku). Kt
ora z
ponizszych kombinacji jest mozliwa w takim szescianie?

A) 6 Kl, 8 Kw, a pozostale to Krz
C) 5 Kl, 8 Kw, a pozostale to Krz
E) Zadna z poprzednich

B) 7 Kl, 8 Kw, a pozostale to Krz
D) 7 Kl, 7 Kw, a pozostale to Krz

25. W dziwnym miescie mieszkancy zawsze wypowiadaja sie za pomoca pytan. Sa dwa rodzaje mieszkancow: ½pozytywni,
kt
orzy zawsze zadaja pytania, na kt
ore odpowiedz brzmi ½tak i ½negatywni, kt
orzy zawsze zadaja pytania, na kt
ore
odpowiedz brzmi ½nie. Na ulicy tego miasta spotkalismy dwoje jego mieszka
nc
ow, Alberta i Berte. Berta zapytala nas:
½Czy ja i Albert jestesmy negatywni? Ktore z ponizszych zda
n jest prawdziwe?
A) Albert i Berta sa pozytywni B) Albert i Berta sa negatywni
C) Albert jest pozytywny, a Berta negatywna
D) Albert jest negatywny, a Berta pozytywna E) Za malo informacji, aby to ustalic

26. Wierzcholki dwudziestokata foremnego tak ponumerowano liczbami od 1 do 20, ze numery sasiednich wierzcholkow

r
oznia sie o 1 lub o 2, a nastepnie pokolorowano na czerwono boki, dla kt
orych numery ko
nc
ow r
oznia sie o 1. Ile jest
czerwonych bok
ow?
A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) To zalezy od numeracji wierzcholkow

27. Okregi o srodkach A, B , C , D i E polozone sa wzgledem siebie jak na rysunku. Wiadomo, ze
AB = 16, BC = 14, CD = 17, DE = 13 i AE = 14. Ktory z punktow jest srodkiem okregu
o najwiekszym promieniu?
A) A B) B C) C D) D E) E

A

E
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28. Iloczyn cyfr liczby naturalnej N wynosi 20. Ktora z nastepujacych liczb nie moze byc iloczynem cyfr liczby N + 1?
A) 40 B) 30 C) 25 D) 35 E) 24
29. Dwanascie odwaznikow o wagach: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, . . . , 12 kg podzielono na trzy grupy po cztery odwazniki w

kazdej z grup. Laczna waga odwaznik
ow z grupy pierwszej wynosi 41 kg, a z drugiej 26 kg. Ktory sposr
od odwaznik
ow
wymienionych w odpowiedziach jest w tej samej grupie co odwaznik o wadze 9 kg?
A) 3 kg B) 5 kg C) 7 kg D) 8 kg E) 10 kg

30. W scianach szesciennej kostki wydrazono jednakowe zaglebienia w ksztalcie polkul, ktorych srodki
pokrywaja sie ze srodkami scian. Kazde z zaglebie
n jest na tyle glebokie, ze styka sie z zaglebieniem
w kazdej sasiedniej scianie dokladnie w jednym punkcie. Krawedz kostki ma dlugosc 2 dm. Jaka jest
gleboko
n wyrazona w decymetrach?
√ sc tych zaglebie
√
2
1
3
3
A)
B)
C) 1 D)
E)
2
2
4
2
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