
24. Cztery przyciski zainstalowano w rze�dzie. Na ka
zdym z
nich wy�swietlona jest bu�zka, u�smiechnie�ta albo smutna. Po
naci�snie�ciu jakiegokolwiek przycisku, wy�swietlona aktualnie na nim bu�zka i bu�zki na
sa�siaduja�cych z nim przyciskach zmieniaja� sw�oj wyraz na przeciwny (u�smiechnie�te na
smutne, smutne na u�smiechnie�te). Jaka jest najmniejsza liczba naci�snie��c, aby ze stanu
przedstawionego na rysunku przej�s�c do stanu, w kt�orym na wszystkich przyciskach be�da�
u�smiechnie�te bu�zki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

25. 40 ch lopc�ow i 28 dziewczynek stoi w k�o lku trzymaja�c sie� za re�ce. Dok ladnie 18 ch lopc�ow
swoja� prawa� re�ke� poda lo dziewczynce. Ilu ch lopc�ow swoja� lewa� re�ke� poda lo dziewczynce?
A) 18 B) 9 C) 28 D) 14 E) 20

26. Ile liczb trzycyfrowych, tzn. liczb postaci abc, gdzie a, b, c oznaczaja� cyfry tej liczby, ma
naste�puja�ca� w lasno�s�c: po odje�ciu 297 od liczby abc otrzymamy liczbe� trzycyfrowa� cba?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 60 E) 70

27. Maciek i Tomek znale�zli swoja� stara� kolejke� elektryczna�.
Maciek zrobi l zamknie�ty tor z o�smiu jednakowych
kawa lk�ow szyn (lewy rysunek). Tomek zbudowa l sw�oj
zamknie�ty tor z takich samych kawa lk�ow jak Maciek.
Budowe� rozpocza� l od po la�czenia dw�och kawa lk�ow jak na
prawym rysunku. Jaka jest najmniejsza mo
zliwa liczba
kawa lk�ow szyn w torze Tomka?
A) 11 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16

28. Wyspe� zamieszkiwa lo 2013 mieszka�nc�ow, rycerzy i k lamc�ow. Ka
zdy rycerz zawsze m�owi
prawde�, a ka
zdy k lamca zawsze k lamie. Od pewnego momentu, ka
zdego dnia jeden z
mieszka�nc�ow opuszcza l wyspe�, m�owia�c: Po moim wyje�zdzie liczba rycerzy na wyspie

be�dzie r�owna liczbie k lamc�ow. Po 2013 dniach na wyspie nie by lo ju
z 
zadnego cz lowieka.
Ilu k lamc�ow opu�sci lo wyspe�?
A) 0 B) 1006 C) 1007 D) 2013 E) Nie mo
zna tego rozstrzygna��c

29. Procedura ½SUMY� z listy trzech liczb wytwarza nowa� liste� trzech liczb, zaste�puja�c
ka
zda� liczbe� suma� dw�och pozosta lych. Na przyk lad, 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 najwie�ksza
r�o
znica mie�dzy dowolnymi dwiema liczbami na otrzymanej w ten spos�ob li�scie?
A) 1 B) 2 C) 17 D) 19 E) 2013

30. Rysunek przedstawia siatke� sze�scianu. Z czterech takich siatek sklejamy
sze�sciany. Naste�pnie sklejamy te sze�sciany �scianami oznaczonymi ta� sama�
liczba� w prostopad lo�scian, jak na rysunku. Ile jest r�owna najwie�ksza
suma, kt�ora� mo
zemy otrzyma�c dodaja�c wszystkie liczby na ca lej
powierzchni tak otrzymanego prostopad lo�scianu?
A) 66 B) 68 C) 72 D) 74 E) 76
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zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Beniamin

Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

1. Jaka liczba znajdzie sie� w polu oznaczonym znakiem zapytania
po wykonaniu dzia la�n?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

2. Z sze�scianu zbudowanego z ma lych sze�sciennych
klock�ow usunie�to kilka klock�ow i otrzymano budowle�
przedstawiona� na rysunku. Ile klock�ow usunie�to?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3. Za ka
zdym razem, gdy Marcel wykonuje 9 krok�ow, Dawid robi 8 krok�ow, a Piotr 7.
Ch lopcy wybrali sie� jednocze�snie na spacer. Marcel robi 90 krok�ow w cia�gu minuty. Ile
krok�ow  la�cznie zrobili ch lopcy podczas 10-minutowego spaceru?
A) 240 B) 2013 C) 2400 D) 2700 E) 900

4. Na osiedlu, kt�orego plan widzimy obok, obowia�zuje zakaz
skre�cania w lewo. Z po lo
zenia A do po lo
zenia B kieruja�cy
samochodem Adam dotar l, wykonuja�c najmniejsza�
z mo
zliwych liczbe� skre�t�ow w prawo. Ile skre�t�ow w prawo
wykona l Adam?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

5. Obecnie  la�czny wiek Ani, Basi i Oli wynosi 31 lat. Ile be�dzie
r�owny ich  la�czny wiek za 3 lata?
A) 32 B) 34 C) 35 D) 37 E) 40

6. Jaka cyfra ma te� w lasno�s�c, 
ze po wstawieniu jej w ka
zdy kwadracik zapisu �� ·� = 176
otrzymamy prawdziwa� r�owno�s�c?
A) 6 B) 4 C) 7 D) 9 E) 8

7. Autobusy odje
zd
zaja� z przystanku co 15 minut. Pierwszy odjecha l 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 po ludniu Ania wybra la sie� na przeja
zd
zke� rowerem. Jecha la ze sta la�
pre�dko�scia�. Spojrza la na zegarek na pocza�tku drogi, kt�ora� mia la przeby�c i na jej ko�ncu.
Rysunek przedstawia te wskazania zegarka:

Kt�ory z poni
zszych rysunk�ow pokazuje prawid lowe po lo
zenie wskaz�owki minutowej w
chwili, gdy Ania przeby la jedna� trzecia� trasy przeja
zd
zki?

A) B) C) D) E)

9. Liczba 36 ma te� w lasno�s�c, 
ze jest podzielna przez swoja� cyfre� jedno�sci, gdy
z 36 jest
podzielne przez 6. Liczba 38 tej w lasno�sci nie ma. Ile liczb naturalnych pomie�dzy 20 i 30
ma te� w lasno�s�c?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. Uk lada je na prostoka�tnej tablicy 4 × 5 przedstawionej na
rysunku obok, tak aby nie zachodzi ly na siebie. Jaka jest
najwie�ksza liczba puzzli, kt�ore mo
ze na tej tablicy u lo
zy�c?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Pytania po 4 punkty

11. Ile cie�ciw niemaja�cych punkt�ow wsp�olnych ze �srednica� AB jest
wyznaczonych przez 10 punkt�ow po lo
zonych na okre�gu, jak na
rysunku?
A) 10 B) 20 C) 21 D) 25 E) 15

12. Na identycznych kartkach papieru w kszta lcie prostoka�ta narysowano �gury, po jednej
na kartce. Ile z tych �gur ma obw�od r�owny obwodowi kartki?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13. Marek ustawi l budowle� z sze�scian�ow jednostkowych, stawiaja�c je na planszy
4×4. Na rysunku obok zaznaczy l liczby sze�scian�ow tworza�cych wie
ze stoja�ce
na poszczeg�olnych kratach planszy. Co widzi Marek patrza�c na budowle� z
przodu?

A) B) C) D) E)

14. Mateusz w sobotnie popo ludnie wybra l sie� na przeja
zd
zke� rowerowa�. Jecha l ze sta la�
pre�dko�scia�. Gdyby przeja
zd
zka trwa la trzy razy d lu
zej, to Mateusz przejecha lby o 12
km wie�cej. Ile kilometr�ow przejecha l Mateusz?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

15. Micha l narysowa l dwa ko la i otrzyma l �gure� z lo
zona� z trzech cze��sci
(patrz rysunek). Jaka jest najwie�ksza liczba cze��sci, kt�ore mo
zna
otrzyma�c przy rysowaniu dw�och kwadrat�ow?
A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

16. W wyborach do zarza�du �rmy kandydowa lo pie��c os�ob. Ka
zda z nich otrzyma la inna�
liczbe� g los�ow, przy czym  la�cznie otrzymali ich 36. Zwycie�zca otrzyma l 12 g los�ow, a
ostatnie miejsce zaja� l kandydat, kt�ory otrzyma l 4 g losy. Ile g los�ow m�og l otrzyma�c
kandydat, kt�ory zaja� l 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 sze�sciennej o krawe�dzi d lugo�sci 3 cm wycinamy w
naro
zu ma ly sze�scian o krawe�dzi 1 cm (patrz rysunek). Ile �scian ma bry la
powsta la z du
zego sze�scianu poprzez wycie�cie w ka
zdym jego naro
zu
takiego ma lego sze�scianu?
A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 E) 36

18. Ile jest par liczb dwucyfrowych, z kt�orych pierwsza liczba jest wie�ksza od drugiej o 50?
A) 40 B) 30 C) 50 D) 60 E) 10

19. W meczu lokalnej ligi pi lkarskiej pad lo wiele bramek. W pierwszej po lowie pad lo 6 goli
i po pierwszej po lowie dru
zyna go�sci prowadzi la. W drugiej po lowie pad ly tylko 3 gole.
Mecz zako�nczy l sie� zwycie�stwem gospodarzy. Ile goli w tym meczu strzeli la dru
zyna
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 maja�cych wsp�olny bok r�o
znia� sie� o 1. Wiadomo, 
ze liczby 3 i
9 umieszczono w tej tablicy i 
ze liczba 3 zosta la umieszczona w lewym
g�ornym rogu (patrz rysunek). Ile r�o
znych liczb umieszczono w tej tablicy?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Pytania po 5 punkt�ow

21. Adam, Bartek i Czarek zawsze k lamia�. Ka
zdy z nich ma czerwony albo zielony kamie�n.
Adam powiedzia l: M�oj kamie�n ma taki sam kolor jak kamie�n Bartka, Bartek powiedzia l:
M�oj kamie�n jest w takim samym kolorze jak kamie�n Czarka, a Czarek powiedzia l:
Dok ladnie dwa nasze kamienie sa� czerwone. Kt�ore z poni
zszych zda�n jest prawdziwe?
A) Kamie�n Adama zielony B) Kamie�n Bartka zielony C) Kamie�n Czarka czerwony
D) Adam i Czarek maja� r�o
znych kamienie E) Zdania A, B, C i D sa� fa lszywe

22. W kocim konkursie pie�kno�sci uczestniczy lo 66 kot�ow. Po pierwszym etapie odpad lo
21 kot�ow. Z kot�ow zakwali�kowanych do drugiego etapu 27 kot�ow ma rude plamki
i 32 koty maja� jedno czarne uszko. W�sr�od kot�ow, kt�ore przesz ly do �na lu, znalaz ly
sie� wszystkie z czarnym uszkiem maja�ce rude plamki. Jaka by la minimalna liczba
�nalist�ow?
A) 5 B) 7 C) 13 D) 14 E) 27

23. Ola zjad la kawa lek czekolady, a Ala jedna� czwarta� reszty. Okaza lo sie�, 
ze dziewczynki
 la�cznie zjad ly p�o l czekolady. Jaka� cze��s�c tabliczki czekolady zjad la Ala?
A) 1

2 B) 1
5 C) 1

6 D) 1
8 E) 1
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