24. Cztery przyciski zainstalowano w rzedzie. Na kazdym z

nich wyswietlona jest buzka, usmiechnieta albo smutna. Po
nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku, wyswietlona aktualnie na nim buzka i buzki na
sasiadujacych z nim przyciskach zmieniaja sw
oj wyraz na przeciwny (usmiechniete na
smutne, smutne na usmiechniete). Jaka jest najmniejsza liczba nacisniec, aby ze stanu
przedstawionego na rysunku przejsc do stanu, w kt
orym na wszystkich przyciskach beda
usmiechniete buzki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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25. 40 chlopcow i 28 dziewczynek stoi w kolku trzymajac sie za rece. Dokladnie 18 chlopcow
swoja prawa reke podalo dziewczynce. Ilu chlopc
ow swoja lewa reke podalo dziewczynce?
B) 9 C) 28 D) 14 E) 20

A) 18

26. Ile liczb trzycyfrowych, tzn. liczb postaci abc, gdzie a, b, c oznaczaja cyfry tej liczby, ma
nastepujaca wlasnosc: po odjeciu 297 od liczby abc otrzymamy liczbe trzycyfrowa cba?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 60 E) 70

27. Maciek i Tomek znalezli swoja stara kolejke elektryczna.

Maciek zrobil zamkniety tor z osmiu jednakowych
kawalk
ow szyn (lewy rysunek). Tomek zbudowal sw
oj
zamkniety tor z takich samych kawalk
ow jak Maciek.
Budowe rozpoczal od polaczenia dw
och kawalk
ow jak na
prawym rysunku. Jaka jest najmniejsza mozliwa liczba
kawalk
ow szyn w torze Tomka?
A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

28. Wyspe zamieszkiwalo 2013 mieszkancow, rycerzy i klamcow. Kazdy rycerz zawsze mowi

prawde, a kazdy klamca zawsze klamie. Od pewnego momentu, kazdego dnia jeden z
mieszka
nc
ow opuszczal wyspe, m
owiac: Po moim wyjezdzie liczba rycerzy na wyspie
bedzie r
owna liczbie klamc
ow. Po 2013 dniach na wyspie nie bylo juz zadnego czlowieka.
Ilu klamc
ow opuscilo wyspe?
A) 0 B) 1006 C) 1007 D) 2013 E) Nie mozna tego rozstrzygnac

29. Procedura ½SUMY z listy trzech liczb wytwarza nowa liste trzech liczb, zastepujac

kazda liczbe suma dw
och pozostalych. Na przyklad, z listy (3, 4, 6) procedura ½SUMY
wytwarza liste (10, 9, 7), a z tej powstaje lista (16, 17, 19), itd. Zaczynamy od listy
(20, 1, 3) i procedure ½SUMY wykonujemy po kolei 2013 razy. Jaka jest najwieksza
r
oznica miedzy dowolnymi dwiema liczbami na otrzymanej w ten spos
ob liscie?
A) 1 B) 2 C) 17 D) 19 E) 2013

30. Rysunek przedstawia siatke szescianu. Z czterech takich siatek sklejamy

szesciany. Nastepnie sklejamy te szesciany scianami oznaczonymi ta sama
liczba w prostopadloscian, jak na rysunku. Ile jest rowna najwieksza
suma, kt
ora mozemy otrzymac dodajac wszystkie liczby na calej
powierzchni tak otrzymanego prostopadloscianu?
A) 66 B) 68 C) 72 D) 74 E) 76
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Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty
1. Jaka liczba znajdzie sie w polu oznaczonym znakiem zapytania
po wykonaniu dziala
n?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

E) 6

2. Z szescianu zbudowanego z malych szesciennych

klock
ow usunieto kilka klock
ow i otrzymano budowle
przedstawiona na rysunku. Ile klockow usunieto?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3. Za kazdym razem, gdy Marcel wykonuje 9 krokow, Dawid robi 8 krokow, a Piotr 7.
Chlopcy wybrali sie jednoczesnie na spacer. Marcel robi 90 krok
ow w ciagu minuty. Ile
krok
ow lacznie zrobili chlopcy podczas 10-minutowego spaceru?
A) 240 B) 2013 C) 2400 D) 2700 E) 900

4. Na osiedlu, ktorego plan widzimy obok, obowiazuje zakaz

skrecania w lewo. Z polozenia A do polozenia B kierujacy
samochodem Adam dotarl, wykonujac najmniejsza
z mozliwych liczbe skret
ow w prawo. Ile skret
ow w prawo
wykonal Adam?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5. Obecnie laczny wiek Ani, Basi i Oli wynosi 31 lat. Ile bedzie
r
owny ich laczny wiek za 3 lata?
A) 32 B) 34 C) 35 D) 37

E) 40

6. Jaka cyfra ma te wlasnosc, ze po wstawieniu jej w kazdy kwadracik zapisu  ·  = 176
otrzymamy prawdziwa r
ownosc?
A) 6 B) 4 C) 7 D) 9 E) 8

7. Autobusy odjezdzaja z przystanku co 15 minut. Pierwszy odjechal o godzinie 11:05. O
kt
orej godzinie odjedzie czwarty?
A) 11:40 B) 11:50 C) 11:55

D) 12:00

E) 12:05

8. W sobote po poludniu Ania wybrala sie na przejazdzke rowerem. Jechala ze stala

predkoscia. Spojrzala na zegarek na poczatku drogi, ktora miala przebyc i na jej ko
ncu.
Rysunek przedstawia te wskazania zegarka:

15. Michal narysowal dwa kola i otrzymal gure zlozona z trzech czesci

(patrz rysunek). Jaka jest najwieksza liczba czesci, kt
ore mozna
otrzymac przy rysowaniu dwoch kwadrat
ow?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

16. W wyborach do zarzadu rmy kandydowalo piec osob. Kazda z nich otrzymala inna
Kt
ory z ponizszych rysunk
ow pokazuje prawidlowe polozenie wskaz
owki minutowej w
chwili, gdy Ania przebyla jedna trzecia trasy przejazdzki?

A)

B)

C)

D)

E)

9. Liczba 36 ma te wlasnosc, ze jest podzielna przez swoja cyfre jednosci, gdyz 36 jest
podzielne przez 6. Liczba 38 tej wlasnosci nie ma. Ile liczb naturalnych pomiedzy 20 i 30
ma te wlasnosc?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. Uklada je na prostokatnej tablicy 4 × 5 przedstawionej na

rysunku obok, tak aby nie zachodzily na siebie. Jaka jest
najwieksza liczba puzzli, kt
ore moze na tej tablicy ulozyc?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Pytania po 4 punkty
11. Ile cieciw niemajacych punktow wspolnych ze srednica AB jest

wyznaczonych przez 10 punkt
ow polozonych na okregu, jak na
rysunku?
A) 10 B) 20 C) 21 D) 25 E) 15

12. Na identycznych kartkach papieru w ksztalcie prostokata narysowano gury, po jednej
na kartce. Ile z tych gur ma obw
od r
owny obwodowi kartki?

liczbe glos
ow, przy czym lacznie otrzymali ich 36. Zwyciezca otrzymal 12 glos
ow, a
ostatnie miejsce zajal kandydat, kt
ory otrzymal 4 glosy. Ile glos
ow m
ogl otrzymac
kandydat, kt
ory zajal drugie miejsce w tych wyborach?
A) Tylko 8 B) 8 albo 9 C) Tylko 9 D) 9 albo 10 E) Tylko 10

17. Z drewnianej kostki szesciennej o krawedzi dlugosci 3 cm wycinamy w

narozu maly szescian o krawedzi 1 cm (patrz rysunek). Ile scian ma bryla
powstala z duzego szescianu poprzez wyciecie w kazdym jego narozu
takiego malego szescianu?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

18. Ile jest par liczb dwucyfrowych, z ktorych pierwsza liczba jest wieksza od drugiej o 50?
A) 40 B) 30 C) 50 D) 60 E) 10
19. W meczu lokalnej ligi pilkarskiej padlo wiele bramek. W pierwszej polowie padlo 6 goli

i po pierwszej polowie druzyna gosci prowadzila. W drugiej polowie padly tylko 3 gole.
Mecz zako
nczyl sie zwyciestwem gospodarzy. Ile goli w tym meczu strzelila druzyna
gospodarzy?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

20. W pola kwadratowej tablicy 4 × 4 wpisano liczby, tak ze liczby wpisane

w polach majacych wsp
olny bok r
oznia sie o 1. Wiadomo, ze liczby 3 i
9 umieszczono w tej tablicy i ze liczba 3 zostala umieszczona w lewym
g
ornym rogu (patrz rysunek). Ile r
oznych liczb umieszczono w tej tablicy?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Pytania po 5 punktow
21. Adam, Bartek i Czarek zawsze klamia. Kazdy z nich ma czerwony albo zielony kamien.
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

13. Marek ustawil budowle z szescianow jednostkowych, stawiajac je na planszy

4×4. Na rysunku obok zaznaczyl liczby szescian
ow tworzacych wieze stojace
na poszczeg
olnych kratach planszy. Co widzi Marek patrzac na budowle z
przodu?

A)
B)
C)
D)
E)
14. Mateusz w sobotnie popoludnie wybral sie na przejazdzke rowerowa. Jechal ze stala

predkoscia. Gdyby przejazdzka trwala trzy razy dluzej, to Mateusz przejechalby o 12
km wiecej. Ile kilometrow przejechal Mateusz?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

Adam powiedzial: M
oj kamie
n ma taki sam kolor jak kamie
n Bartka, Bartek powiedzial:
M
oj kamie
n jest w takim samym kolorze jak kamie
n Czarka, a Czarek powiedzial:
Dokladnie dwa nasze kamienie sa czerwone. Ktore z ponizszych zda
n jest prawdziwe?
A) Kamien Adama zielony B) Kamien Bartka zielony C) Kamien Czarka czerwony
D) Adam i Czarek maja roznych kamienie
E) Zdania A, B, C i D sa falszywe

22. W kocim konkursie pieknosci uczestniczylo 66 kotow. Po pierwszym etapie odpadlo
21 kotow. Z kot
ow zakwalikowanych do drugiego etapu 27 kot
ow ma rude plamki
i 32 koty maja jedno czarne uszko. Wsr
od kot
ow, kt
ore przeszly do nalu, znalazly
sie wszystkie z czarnym uszkiem majace rude plamki. Jaka byla minimalna liczba
nalist
ow?
A) 5 B) 7 C) 13 D) 14 E) 27

23. Ola zjadla kawalek czekolady, a Ala jedna czwarta reszty. Okazalo sie, ze dziewczynki
lacznie zjadly pol czekolady. Jaka czesc tabliczki czekolady zjadla Ala?

A)

1
2

B)

1
5

C)

1
6

D)

1
8

E)

1
12

