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Żaczek
Klasy 1 i 2
Czas trwania konkursu 50 min
Podczas konkursu używać kalkulatorów nie wolno

Pytania po 3 punkty
1. Ile zwierza˛t znajduje sie˛ na poniższym
obrazku?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. Którym z poniższych elementów należy uzupełnić
układanke˛, aby otrzymać szary kwadrat?

A)

B)

C)

D)

E)

3. Ile ła˛cznie nóg maja˛ zwierze˛ta znajduja˛ce sie˛ na poniższym obrazku?

A) 5 B) 10 C) 12 D) 14 E) 20
4. Hania napisała na kartce trzy razy słowo MATEMATYKA. Ile razy Hania
napisała litere˛ A?
A) 3 B) 12 C) 6 D) 9 E) 10
5. Kacper stawia na pasku papieru stempelki ze zwierza˛tkami, powtarzaja˛c
cztery zwierza˛tka, za każdym razem w tej samej kolejności (rysunek poniżej).

Który stempelek postawi jako dziesia˛ty?
A)

B)

C)

6. Pod tymi samymi figurami ukryte sa˛ te same
liczby, a pod różnymi figurami różne liczby.
Jaka liczba zakryta jest przez kwiatek?
A) 1 B) 2

C) 3 D) 4 E) 5

Pytania po 4 punkty
7. Która z pogrubionych linii jest najdłuższa?

A) A B) B C) C D) D E) E

D)

E)

8. Babcia upiekła 11 ciastek dla swoich wnucza˛t. Najpierw udekorowała 6
ciastek rodzynkami, a naste˛pnie 7 ciastek orzechami. Ile ciastek na pewno
zostało udekorowanych zarówno rodzynkami jak i orzechami?
A) 2 B) 3

C) 5 D) 7 E) 11

9. Trzynaścioro dzieci bawi sie˛ w chowanego. Jedno z nich, Zosia, szuka
pozostałych dzieci. Po pewnym czasie Zosia znalazła dziewie˛cioro swoich
kolegów. Ile dzieci nie zostało jeszcze znalezionych?
A) 3 B) 4

C) 5 D) 9 E) 22

10. Tata wiesza mokre re˛czniki na lince przypinaja˛c je klamerkami tak, jak pokazano na
rysunku obok. Ile klamerek użyje tata do
powieszenia dziewie˛ciu re˛czników?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 8 E) 18
11. Gdy Beata dodała swój wiek do wieku swojej siostry, to otrzymała sume˛
równa˛ 10. Jaka be˛dzie suma ich wieku dokładnie za rok?
A) 5 B) 10 C) 11 D) 12

E) 20

12. Sławek zorganizował przyje˛cie urodzinowe, które trwało trzy godziny. Zegar na rysunku obok wskazuje godzine˛, o której zakończyło sie˛ to przyje˛cie. O której
godzinie rozpocze˛ło sie˛ przyje˛cie urodzinowe Sławka?
A) 17 B) 16 C) 12 D) 11 E) 10
Pytania po 5 punktów
13. W bajkowym ogrodzie rośli 3 cudowne kwiáty. Za każdym razem, gdy
zetnie sie˛ jeden kwiat, na jego miejsce natychmiast wyrosna˛ trzy nowe.
Ogrodnik ścia˛ł jeden kwiat, a naste˛pnie ścia˛ł kolejny. Ile takich kwiatów
rośnie teraz w bajkowym ogrodzie?
A) 4 B) 5

C) 6 D) 7 E) 8

14. Na planszy leża˛ monety. Ile monet należy usuna˛ć
z planszy, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie były dokładnie dwie monety?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

15. W dużym pudełku znajduja˛ sie˛ trzy mniejsze pudełka, a w każdym mniejszym pudełku znajduja˛ sie˛ trzy malutkie pudełka. Ile jest wszystkich pudełek?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15
16. Ile z figur

można ułożyć maja˛c do dyspozycji identyczne kartoniki, każdy w kształcie
?
A) 0 B) 1

C) 2 D) 3 E) 4

17. Joasia kupiła 4 drożdżówki, a Natalka 6 czekoladowych ciastek. Każda
zapłaciła tyle samo. Ła˛cznie ich słodkości kosztowały 24 zł. Ile złotych
kosztowało jedno czekoladowe ciastko?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) 12
18. Ptaszek skacze po drewnianym płotku przeskakuja˛c z jednej deseczki na
sa˛siednia˛ bez zatrzymywania. Każdy skok, zarówno do przodu jak i do
tyłu, zajmuje mu 1 sekunde˛. Najpierw wykonuje cztery skoki do przodu,
a naste˛pnie jeden do tyłu, znowu cztery do przodu i jeden do tyłu, i tak
dalej, aż dotrze do deseczki z napisem META. W czasie ilu sekund ptaszek
przemieści sie˛ z deseczki z napisem START na deseczke˛ z napisem META?
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Maluch
Klasy 3 i 4

Pytania po 3 punkty
1. Bartek napisał na kartce słowo MATEMATYKA. Różne litery napisał różnymi
kolorami, zaś te same litery tym samym kolorem. Ilu różnych kolorów użył?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5
2. Marysia namalowała ołówkiem pie˛ć obrazków na białych kwadratowych kartkach
papieru. Tylko na jednym rysunku cze˛ść zamalowana i cze˛ść niezamalowana nie
sa˛ równe. Na którym?
A)

B)

C)

D)

E)

3. Tata wiesza mokre re˛czniki na lince przypinaja˛c je klamerkami tak, jak pokazano na rysunku
obok. Ilu klamerek użyje tata do powieszenia
dziewie˛ciu re˛czników?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 8 E) 18
4. W przedstawionej obok tabeli Iza zaciemniła
ołówkiem pola: A2, B1, B2, B3, B4, C3, D3
i D4. Który z poniższych obrazków otrzymała
Iza?
A)
1
2
3
4

A B CD

B)
1
2
3
4

A B CD

C)
1
2
3
4

A B CD

1
2
3
4
D)
1
2
3
4

A B CD

E)
1
2
3
4

A B CD

A B CD

5. Trzynaścioro dzieci bawi sie˛ w chowanego. Jedno z nich, Zosia, szuka pozostałych
dzieci. Po pewnym czasie Zosia znalazła dziewie˛cioro swoich kolegów. Ile dzieci
nie zostało jeszcze znalezionych?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 9 E) 22

6. Michał i Kuba graja˛ w rzutki. Każdy z nich wykonał trzy rzuty. Uzyskali wyniki
przedstawione na poniższym rysunku. Wygrywa ten, u którego suma wszystkich
trafionych liczb jest wie˛ksza. Który z chłopców wygrał i o ile punktów wie˛cej od
rywala zdobył zwycie˛zca?
A) Michał; o 3 punkty wie˛cej
B) Kuba; o 4 punkty wie˛cej
C) Michał; o 2 punkty wie˛cej
D) Kuba; o 2 punkty wie˛cej
E) Michał; o 4 punkty wie˛cej
Michaù

Kuba

7. Na ścianie wykonano regularny wzór z naprzemiennie ułożonych płytek w dwóch kolorach –
białym i czarnym. Niektóre płytki odpadły od
ściany odsłaniaja˛c szary tynk (patrz rysunek).
Ile czarnych płytek odpadło?
A) 9 B) 7 C) 8 D) 6 E) 5
8. Rok 2012 jest rokiem przeste˛pnym, to znaczy, że luty ma 29 dni. Dzisiaj, czyli 15
marca 2012 roku, kurcze˛ta mojego dziadka maja˛ dwadzieścia dni. Kiedy wykluły
sie˛ z jajek?
A) 19 lutego B) 21 lutego C) 23 lutego D) 24 lutego E) 26 lutego
Pytania po 4 punkty
9. Ile z przedstawionych obok figur można ułożyć
maja˛c do dyspozycji identyczne kartoniki, każdy
?
w kształcie
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
10. Trzy balony kosztuja˛ o 12 centów wie˛cej niż jeden balon. Ile centów kosztuje
jeden balon?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12
11. Babcia upiekła 20 ciastek dla swoich wnucza˛t. Udekorowała 15 ciastek rodzynkami
i 15 ciastek orzechami w taki sposób, że liczba ciastek udekorowanych zarówno
rodzynkami, jak i orzechami była najmniejsza z możliwych. Ta˛ liczba˛ ciastek jest
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10
12. Patryk wykonuje działania przedstawione w
polach tabelki 1. Otrzymane wyniki wpisuje
w te same pola tabelki 2, a naste˛pnie uzupełnia
ja˛ w taki sposób, aby każda z liczb 1, 2, 3 oraz
4 pojawiła sie˛ tylko raz w każdej kolumnie
i tylko raz w każdym wierszu. Jaka˛ liczbe˛
powinien wpisać Patryk w szare pole?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1 lub 2

1◊3

1◊1
6–3
4 – 1 1+3
9–7

6–5

13. Krzyś uczestniczył w szkolnym konkursie recytatorskim. Wśród jego rywali było
dwa razy wie˛cej dziewcza˛t niż chłopców. Która z poniższych liczb może oznaczać
liczbe˛ wszystkich uczniów biora˛cych udział w tym konkursie?
A) 30 B) 20 C) 24 D) 25 E) 29
14. W szkole dla zwierza˛t ucza˛ sie˛ 3 pieski, 4 kaczuszki, 2 ga˛ski i kilka owieczek.
Pani Sowa policzyła, że wszyscy jej uczniowie maja˛ ła˛cznie 44 nogi. Ile owieczek
uczy sie˛ w tej szkole?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
15. Wśród 496 owoców (gruszek, jabłek, mandarynek i śliwek) było trzy razy mniej
gruszek niż jabłek, pie˛ć razy mniej jabłek niż mandarynek oraz siedem razy mniej
mandarynek niż śliwek. Ile było śliwek?
A) 350 B) 315 C) 455 D) 385 E) 420
16. Na planszy leża˛ monety. Ile monet należy usuna˛ć z
planszy, aby w każdym wierszu i w każdej kolumnie
były dokładnie dwie monety?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Pytania po 5 punktów
..
17. Pchła chce pokonać schody z wieloma stopniami. Umie
3.
wykonywać tylko dwa rodzaje skoków: skok o 3 stopnie
2
w góre˛ oraz skok o 4 stopnie w dół. Jaka jest najmniejsza
1
liczba skoków, które musi wykonać, aby znaleźć sie˛ na 22.
stopniu, zakładaja˛c, że zaczyna z poziomu podłogi?
Podùoga
A) 7 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15
18. Franek ułożył we˛ża z siedmiu kamieni domino. Ułożył go w taki sposób, że
sa˛siaduja˛ce ze soba˛ pola maja˛ po tyle samo oczek. Wa˛ż ułożony przez Franka
miał ła˛cznie 33 oczka. Młodszy brat Franka zabrał dwa kamienie, co pokazano na
rysunku obok. Ile oczek było na polu oznaczonym znakiem zapytania?
?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
19. Grześ zbudował dwie liczby trzycyfrowe używaja˛c cyfr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Każdej z
tych cyfr użył dokładnie raz. Naste˛pnie Grześ dodał do siebie obie liczby. Ile jest
równa najwie˛ksza suma jaka˛ mógł w ten sposób uzyskać?
A) 975 B) 999 C) 1083 D) 1173 E) 1221

20. Laura, Igor, Wiktor i Kasia chcieli zrobić sobie wspólne zdje˛cie. Kasia i Laura sa˛
przyjaciółkami i chciały stać obok siebie. Igor chciał stać obok Laury, ponieważ
bardzo ja˛ lubi. Na ile sposobów moga˛ ustawić sie˛ oni w jednym rze˛dzie, aby
spełnić podane warunki?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
21. Zegar przedstawiony obok ma trzy wskazówki różnej długości: godzinowa˛, minutowa˛ i sekundowa˛. Nie wiemy, która wskazówka jest której długości, wiemy tylko, że zegar
wskazuje prawidłowy czas. O godzinie 12:55:30 wskazówki
znajduja˛ sie˛ w ustawieniu pokazanym na rysunku obok. Jak
be˛dzie wygla˛dał ten zegar o godzinie 8:11:00?

A)

B)

C)

D)

E)

22. Michał pomnożył liczbe˛ swoich lat przez siebie, naste˛pnie dodał 1, otrzymana˛
liczbe˛ pomnożył przez 10, naste˛pnie dodał 3, wynik pomnożył przez 4 i otrzymał
2012. Ile lat ma Michał?
A) 11 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5
23. Prostoka˛tna kartka papieru ma wymiary 192 mm na 84 mm. Tna˛c taka˛ kartke˛
wzdłuż jednej linii prostej odcinamy kwadrat, a naste˛pnie powtarzamy to samo z
pozostała˛ cze˛ścia˛ kartki, i tak dalej. Jaka jest długość boku najmniejszego kwadratu
jaki możemy w ten sposób otrzymać?
A) 1 mm B) 4 mm C) 6 mm D) 10 mm E) 12 mm
24. W meczu piłki nożnej zwycie˛zca zdobywa 3 punkty, zaś przegrany 0 punktów.
Remis oznacza po 1 punkcie dla każdej drużyny. Pewna drużyna rozegrała 38
meczów zdobywaja˛c ła˛cznie 80 punktów. Ile co najwyżej razy drużyna ta mogła
przegrać?
A) 12 B) 11 C) 10 D) 9 E) 8
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Beniamin
Klasy 5 i 6

Czas trwania konkursu 75 min
Podczas konkursu używać kalkulatorów nie wolno

Pytania po 3 punkty
1. Różne litery w napisie VIVAT KANGAROO Kasia pomalowała różnymi kolorami, przy czym takie
same litery tym samym kolorem. Ilu kolorów użyła?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 13

6m

2. Tablica ma 6 m szerokości. Szerokość jej środkowej cze˛ści jest
równa 3 m, a każde z dwóch jej skrzydeł ma te˛ sama˛ szerokość.
Jaka˛?
A) 1 m B) 1,25 m C) 1,5 m D) 1,75 m E) 2 m

?

3m

?

3. W kwadracie zbudowanym z 4 zapałek Ewa może umieścić 4 monety. Jaka
jest najmniejsza liczba zapałek potrzebna do ułożenia kwadratu, w którym
Ewa be˛dzie mogła ułożyć 16 takich monet tak, aby nie zachodziły na siebie?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16
4. Fotele dla pasażerów w samolocie ustawiono w rze˛dach ponumerowanych liczbami od 1 do 25 z pominie˛ciem 13. W jednym z rze˛dów sa˛ tylko 4 fotele, a w każdym z pozostałych rze˛dów jest ich 6. Ile
miejsc dla pasażerów jest w tym samolocie?
A) 120 B) 138 C) 142 D) 144 E) 150
5. Gdy w Warszawie jest godzina 17:00, to w San Francisco jest 8:00 rano tego samego dnia. W środe˛
o godzinie 21:00 w San Francisco Ania położyła sie˛ spać. Która godzina była w tym momencie
w Warszawie?
A) 6:00 w środe˛ B) 18:00 w środe˛ C) 10:00 w czwartek
D) 23:00 w środe˛ E) 6:00 w czwartek
6. W figurze na rysunku obok złożonej z identycznych sześcioka˛tów foremnych zaznacz
ich środki, a naste˛pnie poła˛cz odcinkami środki sześcioka˛tów sa˛siaduja˛cych. Jaka˛
figure˛ otrzymasz?

A)

B)

C)

D)

E)

7. Do liczby 6 dodajemy 3. Naste˛pnie otrzymany wynik mnożymy przez 2 i dodajemy 1. Otrzymany
końcowy wynik jest równy wartości wyrażenia
A) (6 + 3 · 2) + 1 B) 6 + 3 · 2 + 1 C) (6 + 3) · (2 + 1) D) (6 + 3) · 2 + 1 E) 6 + 3 · (2 + 1)

8. Dwie identyczne monety leża˛ na stole (patrz rysunek). Monete˛ górna˛ toczymy po umocowanej na stałe monecie dolnej do położenia zaznaczonego
linia˛ przerywana˛. Jakie be˛dzie wtedy wzajemne położenie kangurków na tych
monetach?
A)
B)
C)
D)

E) To naleýy od prędkości toczenia monety górnej
9. Jeden balon może unieść koszyk z zawartościa˛ waża˛cy maksymalnie
do 80 kg. Dwa takie balony moga˛ unieść ten sam koszyk z zawartościa˛
do 180 kg. Ile waży koszyk?
A) 10 kg B) 20 kg C) 30 kg D) 40 kg E) 50 kg
10. Adam i Maciek otrzymali od babci koszyk, w którym były jabłka i
gruszki, ła˛cznie 25 owoców. Po drodze do domu Adam zjadł jedno jabłko i trzy gruszki, a Maciek zjadł trzy jabłka i dwie gruszki.
80 kg
180 kg
Wówczas okazało sie˛, że w koszyku jest tyle samo jabłek co gruszek.
Ile gruszek otrzymali chłopcy od babci?
A) 12 B) 13 C) 16 D) 20 E) 21
Pytania po 4 punkty
11. Którymi trzema ponumerowanymi puzzlami należy uzupełnić układanke˛ pokazana˛ na rysunku tak, aby
powstał kwadrat?

1

2

3

4

5

6

A) 1, 3, 4 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 5 D) 2, 3, 6 E) 2, 5, 6
12. Do oklejania klocków Kasia używała liter A, B, C i D. Na każda˛ ściane˛
klocka naklejała te˛ sama˛ litere˛. Naste˛pnie ułożyła sześcian z 8 klocków,
w którym przylegaja˛ce ściany klocków oznaczone były różnymi literami
(patrz rysunek). Jaka˛ litera˛ oznaczone sa˛ ściany klocka, który nie jest
widoczny na rysunku?
A) A B) B C) C D) D E) E
13. W Krainie Czarów jest pie˛ć miast. Każde dwa miasta ła˛czy równo
jedna droga. Na mapie widocznych jest tylko siedem dróg. Ilu dróg
nie zaznaczono na mapie?
A) 9 B) 8 C) 7 D) 3 E) 2

14. Janek do zapisywania liczb naturalnych używa kolorów kieruja˛c sie˛ naste˛puja˛ca˛ reguła˛: każda˛ liczbe˛
podzielna˛ przez 3 zapisuje kolorem zielonym, każda˛ liczbe˛, która przy dzieleniu przez 3 daje reszte˛ 1
kolorem czerwonym, a każda˛ liczbe˛, która przy dzieleniu przez 3 daje reszte˛ 2 kolorem niebieskim.
Jakim kolorem może być zapisana przez Janka liczba be˛da˛ca suma˛ liczby czerwonej i liczby niebieskiej?
A) Nie można tego stwierdzić B) Czerwonym lub niebieskim C) Tylko zielonym D) Tylko czerwonym
E) Tylko niebieskim
15. Obwód figury (rysunek obok) zbudowanej z identycznych kwadratów jest równy 42 cm. Ile jest równe pole tej figury?
A) 8 cm2 B) 9 cm2 C) 24 cm2 D) 72 cm2 E) 128 cm2

16. Popatrz na rysunek. Z pie˛ciu figur: prostoka˛ta o bokach długości 5 cm i 10 cm, dwóch ćwiartek jednego koła i dwóch
ćwiartek innego koła zbudowano najpierw figure˛ F1 , a potem
figure˛ F2 . Różnica mie˛dzy obwodami figur F1 i F2 jest równa
A) 10 cm B) 15 cm C) 20 cm D) 25 cm E) 30 cm
17. Liczby od 1 do 7 rozmieszczamy w polach diagramu tak, aby suma liczb
rozmieszczonych w polach wzdłuż każdej prostej była taka sama. Jaka˛ liczbe˛
należy umieścić w polu górnym?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Gumowa piłka spada z dachu domu z wysokości 10 metrów. Po każdym uderzeniu w ziemie odbija
sie˛ do 45 poprzedniej wysokości. Ile razy piłka ta znajdzie sie˛ z przodu okna, którego dolna krawe˛dź
znajduje sie˛ na wysokości 5 metrów, a górna na wysokości 6 metrów.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
19. Cztery koła ze˛bate umieszczono jedno za drugim. Pierwsze z nich ma 30
za˛bków, drugie 15, trzecie 60, a czwarte ma ich 10. Ile obrotów wykona
czwarte z tych kół, podczas gdy pierwsze wykona jeden obrót?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9

20. Serwetke˛ w kształcie ośmioka˛ta foremnego składamy na pół. Otrzymana˛ figure˛ ponownie składamy na pół i powtarzamy te˛ czynność jeszcze raz. W rezultacie otrzymujemy figure˛ w
kształcie trójka˛ta, od której odcinamy pod ka˛tem prostym do jednego z boku naroże (patrz
rysunek) i rozkładamy. Która z wycinek powstała?

A)

B)

C)

D)

E)

Pytania po 5 punktów
21. Napój cytrynowo-pomarańczowy przygotowuje sie˛ z soku cytrynowego i z soku pomarańczowego oraz
z wody według naste˛puja˛cej zasady: sok cytrynowy i pomarańczowy sa˛ w stosunku 1 do 2, a sok
pomarańczowy i woda w stosunku 3 do 1. Które z naste˛puja˛cych zdań jest prawdziwe?
A) W napoju jest wie˛cej soku cytrynowego niż soku pomarańczowego
B) W napoju jest wie˛cej soku pomarańczowego niż soku cytrynowego i wody ła˛cznie
C) W napoju jest wie˛cej soku cytrynowego niż soku pomarańczowego i wody ła˛cznie
D) W napoju jest wie˛cej wody niż soku cytrynowego i soku pomarańczowego ła˛cznie
E) Soku cytrynowego jest najmniej w tym napoju
22. Prostoka˛t ABCD podzielono na 4 prostoka˛ty. Obwód prostoka˛ta I jest równy 20, a obwód prostoka˛ta II jest równy 30 –
patrz rysunek. Obwód prostoka˛ta ABCD jest równy
A) 10 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

B

C

I
II

A

D

23. W przyje˛ciu urodzinowym brało udział 12 dzieci. Dzieci były w wieku 4, 6, 7, 8 i 9 lat. Wiadomo,
że tylko czworo z nich miało 6 lat i że najwie˛cej było dzieci, które miały 8 lat. Jaki był średni wiek
uczestników tego przyje˛cia urodzinowego?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
24. Tango tańczy sie˛ w parach – kobieta z me˛żczyzna˛. Na wieczorku tanecznym było nie wie˛cej niż 50
osób. W pewnym momencie okazało sie˛, że 34 me˛żczyzn tańczy tango z 45 kobiet. Ile osób wtedy
tańczyło tango na sali?
A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 46
25. Rozmieszczamy na okre˛gu dwanaście liczb naturalnych od 1 do 12 tak, że
dowolne dwie sa˛siaduja˛ce liczby różnia˛ sie˛ o 1 lub o 2. Które z poniższych
liczb musza˛ z soba˛ sa˛siadować?
A) 5 i 6 B) 10 i 9 C) 6 i 7 D) 8 i 10 E) 4 i 3
26. Piotr chce rozcia˛ć prostoka˛t 6 × 7 na kwadraty, przy czym długość boku każdego z nich ma wyrażać
sie˛ liczba naturalna˛. Jaka jest najmniejsza liczba kwadratów, na która˛ można ten prostoka˛t rozcia˛ć?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 42
27. Pewne pola kwadratowej tablicy 4 × 4 zacieniowano ołówkiem. Liczby z prawej strony tablicy informuja˛ o liczbie pól zacieniowanych w danym wierszu. Podobnie, liczby pod tablica˛ informuja˛ o liczbie
pól zacieniowanych w danej kolumnie. Naste˛pnie gumka˛ usunie˛to zacieniowanie pól. Która z naste˛puja˛cych tablic mogła być wynikiem takiego poste˛powania?

A)

B)

C)

D)

E)

28. Kwadratowa˛ kartke˛ papieru o boku długości 8 cm zgie˛to dwukrotnie tak jak pokazuje rysunek. Ile jest równa suma pól zacieniowanych prostoka˛tów?
A) 10 cm2 B) 14 cm2 C) 15 cm2 D) 16 cm2 E) 24 cm2
29. Na papierze w kratke˛ trzej koledzy zapisali numery swoich domów i naste˛pnie
a b c
je wycie˛li (rysunek obok). Do ich zapisania wystarczyły trzy różne cyfry: a, b
i c, każda z nich różna od zera. Okazało sie˛, że suma tych trzech numerów jest
b c
równa 912. Cyfra˛ b jest
c
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
30. Nauczyciel podał Ani i Tomkowi dwie sa˛siednie liczby całkowite dodatnie (na przykład mógł podać
Ani 7, a Tomkowi 6). Ania i Tomek wiedza˛, że ich liczby sa˛ kolejnymi liczbami całkowitymi dodatnimi
i każde z nich zna tylko swoja˛ liczbe˛. Nauczyciel usłyszał naste˛puja˛ca˛ dyskusje˛: Ania mówi do Tomka:
Nie znam twojej liczby. Tomek mówi do Ani: Nie znam twojej liczby. Wówczas Ania mówi do Tomka:
Teraz znam twoja˛ liczbe˛, jest ona dzielnikiem liczby 20. Jaka˛ liczbe˛ podał nauczyciel Ani?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
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Pytania po 3 punkty

1. Cztery jednakowe czekolady kosztuja˛ o 6 złotych wie˛cej niż jedna taka czekolada. Ile
kosztuje jedna taka czekolada?
A) 1 zł B) 2 zł C) 3 zł D) 4 zł E) 1,5 zł
2. 11,11 − 1,111 =
A) 9,009 B) 9,0909 C) 9,99 D) 9,999 E) 10
3. Zegarek ze wskazówkami położono na stole tarcza˛ do góry w taki sposób, że wskazówka
minutowa wskazuje dokładnie kierunek wschodni. Po ilu minutach wskazówka ta po raz
pierwszy wskaże dokładnie kierunek północny?
A) po 45 B) po 40 C) po 30 D) po 20 E) po 15
4. Maciek ma nożyczki i pie˛ć liter z tektury. Każda˛ z nich przecina jeden raz cie˛ciem wzdłuż
linii prostej tak, aby rozpadła sie˛ na możliwie najwie˛ksza˛ liczbe˛ cze˛ści. Z której litery
Maciek otrzyma najwie˛cej cze˛ści?

A)

B)

C)

D)

E)

5. Smok ma pie˛ć głów. Za każdym razem, gdy zetniemy jego głowe˛, wyrasta mu natychmiast
pie˛ć nowych głów. Ile głów be˛dzie miał ten smok, jeśli zetniemy po kolei sześć jego głów?
A) 25 B) 28 C) 29 D) 30 E) 35
6. W poniższych wyrażeniach wyste˛puje tylko liczba 8. W którym z nich możemy zamienić
każda˛ wyste˛puja˛ca˛ liczbe˛ 8 na jedna˛ i te˛ sama˛, dowolnie wybrana˛, liczbe˛ dodatnia˛ tak, aby
otrzymać ten sam wynik?
A) (8 + 8) : 8 + 8 B) 8 · (8 + 8) : 8 C) 8 + 8 − 8 + 8 D) (8 + 8 − 8) · 8 E) (8 + 8 − 8) : 8
7. Każda z 9 ścieżek w parku (rysunek obok) ma 100 metrów. Julka
chce przejść z punktu A do punktu B, nie ida˛c żadna˛ ścieżka˛ wie˛cej
niż raz. Ile metrów ma najdłuższa droga, która˛ może wybrać?
A) 900 B) 800 C) 700 D) 600 E) 400
8. Na rysunku obok przedstawiono dwa trójka˛ty. Na ile sposobów
można wybrać dwa wierzchołki, po jednym w każdym trójka˛cie,
tak aby prosta przechodza˛ca przez te wierzchołki nie rozcinała
żadnego z tych trójka˛tów?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Wie˛cej niż 4

B

A

9. Jasio złożył kartke˛ papieru na pół, jak pokazano na
rysunku, a naste˛pnie wykonał nożyczkami dwa cie˛cia
wzdłuż linii prostych. Którego z poniższych kształtów
nie może w ten sposób otrzymać?
A)
B)
C)
D)

E)

10. Bryła przedstawiona na rysunku jest utworzona z czterech cze˛ści. Każda z tych
cze˛ści składa sie˛ z czterech sześcianów i jest jednego koloru. Jaki kształt ma biała
cze˛ść?
A)
B)
C)
D)
E)

Pytania po 4 punkty
11. Z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, używaja˛c każdej z nich dokładnie raz, utworzono dwie liczby
czterocyfrowe o możliwie najmniejszej sumie. Jaka jest wartość tej najmniejszej sumy?
A) 2468 B) 3333 C) 3825 D) 4734 E) 6918
12. Ogrodnik uprawia na grza˛dce ogórki i truskawki. W
tym roku wydłużył o 3 metry krótszy bok prostoka˛tnej cze˛ści przeznaczonej pod uprawe˛ ogórków, wskutek
czego ta cze˛ść ma teraz kształt kwadratu. W ten sposób
pole cze˛ści obsadzonej truskawkami zmniejszyło sie˛ o
15 m2 . Przed ta˛ zmiana˛ pole cze˛ści obsianej ogórkami
było równe
A) 5 m2 B) 9 m2 C) 10 m2 D) 15 m2 E) 18 m2
10

Przed zmianą Po zmianie
Ogórki
Truskawki

Ogórki
Truskawki

130

13. Basia chce wstawić do tabeli
trzy liczby, po jednej w każde puste pole,
tak, aby suma pierwszych trzech liczb była równa 100, suma trzech środkowych była równa
200, a suma trzech ostatnich była równa 300. Jaka˛ liczbe˛ powinna Basia wstawić w środkowe
pole tabeli?
A) 50 B) 60 C) 70 D) 75 E) 100
14. Figure˛ przedstawiona˛ na rysunku nazywamy pie˛cioka˛tem
gwiaździstym. Jaka jest miara ka˛ta x?
A) 35◦ B) 42◦ C) 51◦ D) 65◦ E) 109◦

93∞

x∞

∞
100 58∞

15. Na czterech kartach napisano liczby: 2, 5, 7 i 12, po jednej liczbie na każdej karcie. Na
drugich stronach tych kart napisano określenia: „liczba podzielna przez 7“, „liczba pierwsza“,
„liczba nieparzysta“, „liczba wie˛ksza od 100“, po jednym na każdej karcie. Wiadomo, że
na każdej z kart określenie nie pasuje do liczby napisanej na odwrocie. Która liczba jest na
karcie z napisem „liczba wie˛ksza od 100“?
A) 2 B) 5 C) 7 D) 12 E) Nie można tego określić

16. Trzy trójka˛ty równoboczne o tym samym boku odcie˛to w narożach
dużego trójka˛ta równobocznego o boku 6 cm. Suma obwodów tych
trzech małych trójka˛tów jest równa obwodowi pozostałego szarego
sześcioka˛ta. Jaka jest długość boku małych trójka˛tów?
A) 1 cm B) 1,2 cm C) 1,25 cm D) 1,5 cm E) 2 cm
17. Ser pocie˛to na małe kawałki. Myszy wynosiły te kawałki, biora˛c za każdym razem po
jednym. Leniwy kot Mruczek zauważył, że każda mysz zebrała mniej niż 10 kawałków, przy
czym każda inna˛ ich liczbe˛, a ponadto żadna mysz nie zebrała dwa razy wie˛cej kawałków
niż inna mysz. Jaka jest najwie˛ksza możliwa liczba myszy, które mogły wynosić ten ser?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
18. Prostoka˛t ABCD podzielono na 5 przystaja˛cych prostoka˛tów – patrz
D
C
rysunek. Obwód każdego z tych 5 prostoka˛tów jest równy 20 cm.
Oblicz pole prostoka˛ta ABCD.
A) 72 cm2 B) 112 cm2 C) 120 cm2 D) 140 cm2 E) 150 cm2
A
B
19. Gadaja˛cy kwadrat miał na pocza˛tku bok długości 8 cm. Jeśli kwadrat mówi prawde˛, każdy
jego bok skraca sie˛ o 2 cm, a jeśli kwadrat kłamie, każdy jego bok sie˛ podwaja. Kwadrat
wypowiedział cztery zdania, z których dwa były prawdziwe, a dwa fałszywe, ale nie wiemy
w jakiej kolejności. Jaki jest najwie˛kszy możliwy obwód kwadratu po wypowiedzeniu takich
czterech zdań?
A) 28 cm B) 80 cm C) 88 cm D) 112 cm E) 120 cm
20. Kasia toczy sześcienna˛ kostke˛ po macie pokazanej obok, startuja˛c z
pola o numerze 1. Za każdym razem obraca kostke˛ wokół jednej z
krawe˛dzi. Kostka przylegała do maty kolejno w miejscach oznaczonych numerami: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. W których z tych miejsc kostka
1
przylegała do maty ta˛ sama˛ ściana˛?
A) 1 i 7 B) 1 i 6 C) 1 i 5 D) 2 i 7 E) 2 i 6

6
4
2

7

5

3

Pytania po 5 punktów
21. Zbyszek ma 5 sześcianów. Gdy ułoży je od najmniejszego do najwie˛kszego, to wysokości
każdych dwóch sa˛siednich sześcianów różnia˛ sie˛ o 2 cm. Wysokość najwie˛kszego sześcianu jest równa wysokości wieży zbudowanej z dwóch najmniejszych sześcianów. Jaka jest
wysokość wieży zbudowanej z wszystkich 5 sześcianów?
A) 6 cm B) 14 cm C) 22 cm D) 44 cm E) 50 cm
22. Wyznacz stosunek pola trójka˛ta MNC do pola kwadratu ABCD, gdzie
M jest środkiem boku AD, punkt N leży na przeka˛tnej AC, a odcinek
MN jest prostopadły do AC.
A) 1 : 6 B) 1 : 5 C) 7 : 36 D) 3 : 16 E) 7 : 40

D

C

M

N
A
B
23. Tango tańczy sie˛ w parach – kobieta z me˛żczyzna˛. Na wieczorku tanecznym było nie wie˛cej
niż 50 osób. W pewnym momencie okazało sie˛, że 34 me˛żczyzn tańczy tango z 45 kobiet. Ile
osób wtedy tańczyło tango na sali?
A) 20 B) 24 C) 30 D) 32 E) 46

24. Paweł chce ustawić dwanaście liczb od 1 do 12 na okre˛gu w taki sposób, aby sa˛siednie
liczby zawsze różniły sie˛ o 2 lub o 3. Które z podanych liczb musza˛ ze soba˛ sa˛siadować?
A) 5 i 8 B) 3 i 5 C) 7 i 9 D) 6 i 8 E) 4 i 6
25. Niektóre liczby trzycyfrowe maja˛ naste˛puja˛ce dwie własności:
• po usunie˛ciu pierwszej cyfry otrzymujemy liczbe˛ dwucyfrowa˛ be˛da˛ca˛ kwadratem liczby
naturalnej,
• po usunie˛ciu ostatniej cyfry otrzymujemy liczbe˛ dwucyfrowa˛ be˛da˛ca˛ kwadratem liczby
naturalnej.
Ile wynosi suma wszystkich takich liczb trzycyfrowych?
A) 1013 B) 1177 C) 1465 D) 1993 E) 2016
26. W ksia˛żce jest 30 opowiadań. Każde z nich zajmuje inna˛ liczbe˛ stron, od 1 do 30. Każde
opowiadanie zaczyna sie˛ na nowej stronie, przy czym pierwsze opowiadanie zaczyna sie˛ na
pierwszej stronie. Jaka jest najwie˛ksza możliwa liczba opowiadań, które moga˛ zaczynać sie˛
na nieparzystej stronie?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 23
27. Trójka˛t równoboczny obracamy wokół jego środka: najpierw o 3◦ , potem o 9◦ , naste˛pnie o
27◦ , i tak dalej, tzn. w n-tym kroku obracamy o (3n )◦ . Ile różnych położeń be˛dzie zajmował
dany trójka˛t (wliczaja˛c wyjściowe położenie)?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 360
28. Line˛ złożono na pół, potem znowu na pół, i jeszcze raz na pół. Naste˛pnie przecie˛to w
jednym miejscu cała˛ złożona˛ line˛. Pewne dwa z otrzymanych kawałków sa˛ długości 9 i 4
metrów. Długość całej liny
A) nie może być równa 52 m B) nie może być równa 68 m
C) nie może być równa 72 m D) nie może być równa 88 m
E) może być równa każdej z długości: 52 m, 68 m, 72 m, 88 m
29. Trójka˛t o obwodzie 19 jest podzielony trzema odcinkami na cztery
trójka˛ty i trzy czworoka˛ty w sposób przedstawiony na rysunku. Suma
obwodów czterech trójka˛tów jest równa 20, a suma obwodów trzech
czworoka˛tów jest równa 25. Ile jest równa suma długości trzech odcinków dziela˛cych w ten sposób trójka˛t?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16
30. Kwadrat 3 × 3 podzielono na kwadraty jednostkowe. W każdym z nich wpisano liczbe˛ dodatnia˛ w taki sposób, że iloczyn liczb w każdym wierszu i w
każdej kolumnie jest równy 1, a w każdym kwadracie 2 × 2 iloczyn liczb jest
równy 2. Jaka˛ liczbe˛ wpisano w śródkowym kwadracie?
A) 16 B) 8 C) 4 D) 14 E) 18

© Kengūros konkurso organizavimo komitetas

© TEV, 2012

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
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Pytania po 3 punkty
1. Prostopadłościan zbudowano z czterech klocków różnych kolorów. Każdy
z klocków jest utworzony z czterech sześcianów. Jak wygla˛da biały klocek?

A)

B)

C)

D)

E)

2. 11,11 − 1,111 =
A) 9,009 B) 9,0909 C) 9,99 D) 9,999 E) 10
3. Dwie środkowe trójka˛ta równoramiennego poprowadzone z końców
jego podstawy podzieliły trójka˛t na czworoka˛t i trójka˛ty o polach
równych 3, 3, 6 (patrz rysunek). Ile jest równe pole czworoka˛ta?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

4.

5.

6.
7.

B
M

?
3

3

N

6
C
A
Alice i Bob posługuja˛ sie˛ systemem szyfrowania tekstu, który wspólnie wymyślili. Alice
zaste˛puje każda˛ litere˛ tekstu liczba˛, przy czym: A liczba˛ 1, B liczba˛ 2, C liczba˛ 3, . . ., Z
liczba˛ 26. Po zamianie liter na odpowiednie liczby, każda˛ z nich mnoży przez 2 i powie˛ksza
o 9. Tym sposobem otrzymuje zaszyfrowany tekst w postaci cia˛gu liczb. Dzisiaj Bob
otrzymał od Alice zaszyfrowany tekst w postaci cia˛gu czterech liczb: 25; 19; 45; 38. Jaki
tekst wysłała Alice do Boba?
A) HERO B) HELP C) HEAR D) HERS E) Alice pomyliła sie˛ w szyfrowaniu
Pole kwadratu ABCD o boku długości 4 cm jest równe polu trójka˛ta E
C
CDE (patrz rysunek).
jest odległość punktu
√ Jaka
√E od prostej AB?


B
A) 8 cm B) 4 + 2 3 cm C) 12 cm D) 10 2 cm
E) To zależy od wyboru punktu E
A
D
Suma cyfr liczby siedmiocyfrowej jest równa 6. Ile jest równy iloczyn cyfr tej liczby?
A) 0 B) 6 C) 7 D) 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 E) 5
Jaki jest obwód trójka˛ta, którego wierzchołkami sa˛ środki boków trójka˛ta prostoka˛tnego o
przyprostoka˛tnych długości 6 cm i 8 cm?
A) 10 cm B) 12 cm C) 15 cm D) 20 cm E) 24 cm

8. W czterech z niżej zapisanych wyrażeń zasta˛pienie liczby 8 dowolnie wybrana˛liczba˛ dodatnia˛
(każde wysta˛pienie 8 zaste˛pujemy ta˛ sama˛ liczba˛) nie zmienia ich wartości. Które wyrażenie
nie ma tej własności?
A) (8+8−8) : 8 B) 8+(8 : 8)−8 C) 8 : (8+8 +8) D) 8−(8 : 8)+8 E) 8·(8 : 8) : 8
9. Długości dwóch boków czworoka˛ta sa˛ równe 1 i 4, a jedna z jego przeka˛tnych ma długość
2 i dzieli go na dwa trójka˛ty równoramienne. Obwód tego czworoka˛ta jest równy
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
10. Przy dzieleniu z reszta˛ każdej z liczb 144 i 220 przez liczbe˛ całkowita˛ dodatnia˛ x otrzymano
taka˛ sama˛ reszte˛ równa˛ 11. Ile jest równe x?
A) 7 B) 11 C) 15 D) 19 E) 38
Pytania po 4 punkty
11. Gdy Lolek stoi na stole, to jest o 80 cm wyższy od Bolka stoja˛cego na podłodze. Jeśli Bolek
stanie na tym samym stole, a Lolek na podłodze, to Bolek be˛dzie wyższy od Lolka o 1 m.
Jaka˛ wysokość ma stół?
A) 20 cm B) 80 cm C) 90 cm D) 100 cm E) 120 cm
12. Ania i Krzyś rzucaja˛ moneta˛. Jeśli wypadnie reszka, to wygrywa Ania i wtedy Krzyś daje jej
2 cukierki, jeśli zaś wypadnie orzeł, to wygrywa Krzyś i wtedy Ania daje mu 3 cukierki. Po
30 rzutach okazało sie˛, że każde z dzieci ma tyle samo cukierków, co przed rozpocze˛ciem
zabawy. Ile razy wygrał Krzyś?
A) 6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30

6 cm

13. W prostoka˛t o boku długości 6 cm wpisano „trójka˛t“ sześciu stycznych
okre˛gów o tych samych promieniach, tak jak na rysunku. Ile jest
równa najmniejsza
√ odległość
 √pomie˛dzy
 zacieniowanymi kołami?
A) 1 cm B) 2 cm C) 2 3 − 2 cm D) π2 cm E) 2 cm

14. Żaden z czterech zegarów wisza˛cych w pokoju Marka nie wskazuje poprawnie czasu – każdy
z nich albo spieszy sie˛, albo spóźnia sie˛. Czas pokazywany przez pierwszy zegar różni sie˛
od czasu właściwego o 2 minuty, przez drugi o 3 minuty, przez trzeci o 4 minuty, a przez
czwarty o 5 minut. Pewnego razu Marek, chca˛c dowiedzieć sie˛, która jest godzina, odczytał
wskazania swoich zegarów: jeden z nich wskazywał za 6 minut trzecia˛, jeden za 3 minuty
trzecia˛, jeden 2 minuty po trzeciej, jeden 3 minuty po trzeciej. Która była wtedy godzina?
A) 3:00 B) 2:57 C) 2:58 D) 2:59 E) 3:01
15. W trójka˛t prostoka˛tny o długościach przyprostoka˛tnych 5 i 12
wpisano półkole tak jak na rysunku. Jaka˛ długość ma promień
tego półkola?
A) 73 B) 10
C) 12
D) 13
E) 17
3
3
3
3

13

5

12
16. Ile jest wszystkich liczb czterocyfrowych, w których zapisie dziesie˛tnym cyfra˛ setek jest 3,
a suma pozostałych cyfr jest równa 3?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

17. W pola tabeli na rysunku obok należy wpisać cyfry niezerowe tak, aby ich
2 4
2
sumy we wszystkich wierszach były sobie równe i sumy we wszystkich
3 3
kolumnach także były sobie równe. Pewne z cyfr zostały już wpisane.
1
6
Jaka cyfra znajdzie sie˛ w polu zacieniowanym?
A) 1 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9
18. W biegu finałowym bierze udział tylko trzech zawodników: KAN, GA i ROO. Na spotkaniu
przed biegiem czterech komentatorów sportowych dyskutowało o ich szansach na zwycie˛stwo. Pierwszy powiedział: „Zwycie˛ży KAN albo GA“, drugi: „GA nie be˛dzie drugi lub
zwycie˛ży ROO“, trzeci: „Jeżeli GA be˛dzie trzeci, to KAN nie wygra“, a czwarty: „Drugi
be˛dzie GA albo ROO“. Po biegu okazało sie˛, że wszyscy mieli racje˛. W jakiej kolejności
zawodnicy mine˛li linie˛ mety?
A) KAN, GA, ROO B) KAN, ROO, GA C) ROO, GA, KAN
D) GA, ROO, KAN E) GA, KAN, ROO
19. Wieloka˛t na rysunku obok tworza˛: trójka˛t o polu 8 cm2 , dwa kwadraty
o bokach długości 4 cm i 5 cm, oraz zacieniowany równoległobok. Ile
centymetrów kwadratowych ma pole tego równoległoboku?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21
20. Beata zapisała liczbe˛ 2012 w postaci mm (mk − k), gdzie m i k sa˛ pewnymi liczbami naturalnymi. Ile jest równe k?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 9 E) 11
Pytania po 5 punktów
21. Jubiler zamierza z 12 łańcuszków o dwóch ogniwach złożyć łańcuch zamknie˛ty (patrz rysunek). W tym celu musi niektóre z ogniw rozcia˛ć (aby potem je ponownie poła˛czyć). Jaka
jest najmniejsza liczba ogniw, które jubiler musi rozcia˛ć?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
22. Kartke˛ w kształcie prostoka˛ta o wymiarach 16 cm × 4 cm
zagie˛to tak, że punkty A i C pokryły sie˛ (patrz rysunek).
Ile centymetrów kwadratowych ma pole powstałego w ten
sposób pie˛cioka˛ta ABNMD ?
A) 17 B) 27 C) 37 D) 47 E) 57

D¢
A

M

D

C
B
N
23. Pocia˛gi A i B jada˛ ze stałymi pre˛dkościami. Pocia˛g A mija słup trakcyjny w czasie 8
sekund, a naste˛pnie spotyka jada˛cy w przeciwna˛ strone˛ pocia˛g B. Pocia˛gi te mijaja˛ sie˛ przez
9 sekund. Pocia˛g B mija słup trakcyjny w czasie 12 sekund. Jaki jest stosunek długości
pocia˛gów A i B?
A) 2 B) 1 C) 23 D) 12 E) 32
24. Ostatnia˛ (patrza˛c od lewej strony) niezerowa˛ cyfra˛ liczby 259 · 34 · 553 jest
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9

25. Kangur skacze po planszy przedstawionej na rysunku. Z
Dom D
S Szkoùa
dowolnego miejsca planszy, z wyja˛tkiem miejsca DOM,
może skoczyć, wzdłuż narysowanej linii, na każde z miejsc
sa˛siednich.
Kangur rozpoczyna skakanie z miejsca
B Boisko
SZKOŁA. Gdy znajdzie sie˛ w miejscu DOM, to kończy
Park P
skakanie. Kangur w swojej we˛drówce ze SZKOŁY do
DOMU wykonał dokładnie 13 skoków. Na ile sposobów
mógł to zrobić?
A) 12 B) 32 C) 64 D) 144 E) 1024
26. Każda z pie˛ciu lamp układu jest w jednym z dwóch stanów: albo „świeci“, albo „nie świeci“.
Każdorazowe naciśnie˛cie wła˛cznika dowolnej lampy zmienia stan tej lampy i jeszcze jednej
losowo wybranej lampy spośród pozostałych (nie musi to być za każdym razem ta sama
lampa). Na pocza˛tku wszystkie lampy były w stanie „nie świeci“. Wła˛czniki tego układu
lamp naciśnie˛to dokładnie 10 razy. Wówczas na pewno:
A) Co najmniej jedna lampa świeci B) Wszystkie lampy świeca˛
C) Co najmniej jedna lampa nie świeci D) Żadna lampa nie świeci
E) Wszystkie cztery twierdzienia A–D nie sa˛ słuszne
27. Wśród pewnych sześciu parami różnych liczb całkowitych dodatnich istnieje dokładnie jedna
para liczb taka, że mniejsza z nich nie dzieli wie˛kszej. Niech n oznacza najwie˛ksza˛ wśród
takich sześciu liczb. Najmniejsza˛ możliwa˛ wartościa˛ n jest
A) 18 B) 20 C) 24 D) 36 E) 45
28. Adam wypisał wszystkie liczby trzycyfrowe i dla każdej z nich obliczył iloczyn jej cyfr.
Naste˛pnie obliczył sume˛ tych wszystkich iloczynów. Jaki wynik otrzymał?
A) 45 B) 452 C) 453 D) 245 E) 345
29. Liczby naturalne od 1 do 120 umieszczono w tablicy jak na rysunku. W której kolumnie
(licza˛c od lewej) suma liczb jest najwie˛ksza?

...

1
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

...

...

...

...

...

...

2

106

107 108 109 110 111 112

...
...

...

...

...

...
. . . 120

A) W 1-ej B) W 5-ej C) W 7-ej D) W 10-ej E) W 13-ej
30. Dany jest ośmioka˛t foremny ABCDEF GH . Spośród wierzchołków C, D, E, F , G, H
wybieramy jeden i ła˛czymy go odcinkiem z wierzchołkiem A, naste˛pnie jeszcze raz spośród
tych samych sześciu wierzchołków wybieramy jeden i ła˛czymy go odcinkiem z punktem B.
Ile podziałów ośmioka˛ta na trzy wieloka˛ty można otrzymać w ten sposób?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 16
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Używać kalkulatorów nie wolno!

Student

Pytania po 3 punkty
Klasy 11 i 12
1. Poziom wody w pewnym porcie zmieniał sie˛ tak, jak przedstawione jest to na wykresie.
Przez ile godzin w cia˛gu doby poziom wody przewyższał 30 cm?
(cm)
80
70
60
50
40
30
20
10

0
–10
–20
–30
–40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Godziny

A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 13

3 √
2. Liczba 2 2 jest równa
√
√
√
A) 1 B) 2 C) 6 4 D) 3 4 E) 2
2

12

3. Pierwsza˛ z pie˛ciu liczb tabeli
jest 2, a ostatnia˛ 12. Iloczyn trzech pierwszych liczb jest równy 30, iloczyn trzech środkowych liczb jest równy 90, a iloczyn ostatnich
trzech liczb jest równy 360. Środkowa˛ liczba˛ jest
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 10
4. Zegar o trzech wskazówkach różnej długości (godzinowej, minutowej i sekundowej) wskazuje dokładny czas. Nie wiemy, która wskazówka jest wskazówka˛ godzinowa˛, która minutowa˛, a która sekundowa˛, ale wiemy, że na rysunku
obok zegar ten pokazuje godzine˛ 12:55:30. Na którym z zamieszczonych
niżej rysunków zegar ten pokazuje godzine˛ 8:10:00?
A)
B)
C)
D)
E)

5. Prostoka˛tny kawałek papieru ABCD o wymiarach 16 cm×4 cm
D¢
został zagie˛ty tak, że wierzchołek C pokrył sie˛ z wierzchołkiem
A (rysunek obok). Jakie pole ma czworoka˛t ANMD ?
A
A) 28 cm2 B) 30 cm2 C) 32 cm2 D) 48 cm2 E) 56 cm2

M

D

C
B
N
6. Suma cyfr pewnej liczby 9-cyfrowej jest równa 8. Ile jest równy iloczyn cyfr tej liczby?
A) 0 B) 1 C) 8 D) 9 E) 9!
7. Najwie˛ksza˛ liczba˛ naturalna˛ n spełniaja˛ca˛ nierówność n200 < 5300 jest
A) 5 B) 6 C) 8 D) 11 E) 12
8. Dla której z naste˛puja˛cych funkcji prawdziwa jest tożsamość: f
A) f (x) =

2
x

B) f (x) =

1
x+1

C) f (x) = 1 +

1
x

D) f (x) =

1
x
1
x

=

1
f (x) ?

E) f (x) = x +

1
x

9. Liczba rzeczywista x spełnia nierówności x 3 < 64 < x 2 . Które z naste˛puja˛cych zdań jest
prawdziwe?
A) 0 < x < 64 B) −8 < x < 4 C) x > 8 D) −4 < x < 8

E) x < −8

10. Rysunek obok przedstawia 5-ramienna˛ gwiazde˛ pitagorejska˛ (wierzchołki pie˛ciu ramion tej gwiazdy wyznaczaja˛ pie˛cioka˛t foremny). Jaka
jest miara ka˛ta α?
A) 24◦ B) 30◦ C) 36◦ D) 45◦ E) 72◦

α

Pytania po 4 punkty
11. Mój wiek wyraża sie˛ liczba˛ dwucyfrowa˛, która jest pote˛ga˛ o wykładniku naturalnym liczby 5. Wiek mojego kuzyna wyraża sie˛ liczba˛ dwucyfrowa˛, która jest pote˛ga˛ o wykładniku
naturalnym liczby 2. Ła˛czna suma cyfr dwóch liczb wyrażaja˛cych mój wiek i wiek mojego
kuzyna jest nieparzysta. Ile jest równy iloczyn wszystkich cyfr obu tych liczb?
A) 240 B) 2010 C) 60 D) 50 E) 300
12. Biuro podróży zaproponowało grupie turystów zwiedzaja˛cych Warmie˛ i Mazury cztery opcjonalne oferty dodatkowych atrakcji. Z każdej z tych ofert skorzystało 80 % członków
grupy. Z wszystkich czterech ofert skorzystało p procent członków grupy. Najmniejsza˛
wartościa˛ p, przy której jest to możliwe, jest
A) 80 B) 60 C) 40 D) 20 E) 16
13. Zbiorem rozwia˛zań nierówności |x| + |x − 3| > 3 jest
A) (−∞; 0) ∪ (3; +∞) B) (−3; 3) C) (−∞; −3) D) (−3; +∞) E) (−∞; +∞)
14. W szkołach na Słowacji stosuje sie˛ pie˛ciostopniowa˛ skale˛ ocen: od 1 (ocena najwyższa)
do 5. W jednej ze szkół uczniowie pewnej klasy uzyskali z testu z matematyki średnia˛
ocen równa˛ 4, przy czym chłopcy uzyskali średnia˛ ocen 3,6, a dziewcze˛ta 4,2. Które z
naste˛puja˛cych zdań jest prawdziwe?
A) W klasie tej jest dwukrotnie wie˛cej chłopców niż dziewcza˛t
B) W klasie tej jest czterokrotnie wie˛cej chłopców niż dziewcza˛t
C) W klasie tej jest dwukrotnie wie˛cej dziewcza˛t niż chłopców
D) W klasie tej jest czterokrotnie wie˛cej dziewcza˛t niż chłopców
E) W klasie tej liczba dziewcza˛t jest równa liczbie chłopców

16 m

15. Rysunek obok przedstawia trójka˛t prostoka˛tny równoramienny z dobudowanymi na bokach kwadratami. Jakie jest ła˛czne pole figury
utworzonej przez ten trójka˛t i trzy kwadraty?
A) 114 m2 B) 130 m2 C) 144 m2 D) 160 m2 E) 186 m2

16 m

16. Kasa kina sprzedała bilety na wszystkie miejsca w pierwszym rze˛dzie (numerowane kolejnymi liczbami naturalnymi poczynaja˛c od 1), przy czym na jedno z tych miejsc pomyłkowo
sprzedano dwa bilety. Suma numerów na wszystkich sprzedanych biletach w pierwszym
rze˛dzie wynosi 857. Jaki jest numer miejsca, na które sprzedano dwa bilety?
A) 4 B) 16 C) 25 D) 37 E) 42
17. Rysunek obok przedstawia trójka˛t prostoka˛tny o przyprosc
toka˛tnych długości a i b i przeciwprostoka˛tnej długości c
a
oraz półkole o promieniu r wpisane w ten trójka˛t. Jaki jest
promień tego półkola?
b
ab
ab
2ab
ab
B) a+b+c
C) b+c
D) a+b+c
E) a+c
A) a(c−a)
2b
18. Dany jest kwadrat ABCD o boku długości 2. Niech E i F be˛da˛ odpowiednio środkami
boków AB i AD. Niech ponadto G be˛dzie punktem odcinka CF takim, że 3|CG| = 2|GF |.
Pole trójka˛ta BEG jest równe
7
A) 10
B) 45 C) 85 D) 35 E) 65
19. Tarcza zegara przedstawionego na rysunku obok ma kształt
prostoka˛ta. Jaka jest odległość x mie˛dzy punktami oznaczaja˛cymi godziny 1 i 2, jeżeli odległość mie˛dzy punktami
oznaczaja˛cymi godziny 8 i 10 jest równa 12 cm?
√
√
√
√
√
A) 3 3 B) 2 3 C) 4 3 D) 2 + 3 E) 12 − 3 3
20. Prawidłowe kostki do gry (tzn. takie, że suma oczek na każdych dwóch przeciwległych
ścianach jest równa 7) układamy w rze˛dzie, stykaja˛c ze soba˛ ściany o równej liczbie oczek
(rysunek obok). Ilu kostek powinniśmy użyć, aby suma oczek na wszystkich ścianach
powstałego w ten sposób prostopadłościanu była równa 2012?
A) 70 B) 71 C) 142 D) 143 E) Nie jest to możliwe
Pytania po 5 punktów
21. Jaka jest najmniejsza możliwa miara ka˛ta w trójka˛cie równoramiennym, który ma te˛ własność, że pewna jego środkowa dzieli go na dwa trójka˛ty równoramienne?
A) 15◦ B) 22,5◦ C) 30◦ D) 36◦ E) 45◦
22. Jubiler zamierza z 12 łańcuszków o dwóch ogniwach złożyć łańcuch zamknie˛ty (patrz rysunek). W tym celu musi niektóre z ogniw rozcia˛ć (aby potem je ponownie poła˛czyć). Jaka
jest najmniejsza liczba ogniw, które jubiler musi rozcia˛ć?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

23. Automat umie wykonywać tylko naste˛puja˛ce dwie operacje na ułamkach:
• dodawać 8 do licznika; • dodawać 7 do mianownika.
Rozpoczynaja˛c od ułamka 78 automat ten wykonał ła˛cznie n operacji w pewnej kolejności
i w rezultacie otrzymał ułamek o wartości 78 . Jaka jest najmniejsza możliwa dodatnia wartość n?
A) 56 B) 81 C) 109 D) 113 E) Jest to niemożliwe
24. Trójka˛t równoboczny o boku 1 toczy sie˛ po obwodzie kwadratu o boku 1 (rysunek obok).

...

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jaka be˛dzie długość linii, która˛ zakreśli zaznaczony wierzchołek trójka˛ta do momentu powrotu trójka˛ta i tego wierzchołka do pozycji pocza˛tkowej?
A) 4π B) 28
π C) 8π D) 14
π E) 21
π
3
3
2
Na ile sposobów można ustawić liczby 1, 2, 3, 4 w takiej kolejności (x1 , x2 , x3 , x4 ), aby
liczba x1 x2 + x2 x3 + x3 x4 + x4 x1 była podzielna przez 3?
A) 8 B) 12 C) 14 D) 16 E) 24
Dana jest parabola y = x 2 oraz 2012 linii prostych równoległych do prostej y = x, z których
każda przecina parabole˛ w dwóch punktach. Rzutujemy te punkty na oś OX otrzymuja˛c
4024 liczby. Ile jest równa suma tych liczb?
A) 0 B) 1 C) 1006 D) 2012 E) Nie można jednoznacznie wyznaczyć tej sumy
Punkty: P (3; 4; 1), Q(5; 2; 9), R(1; 6; 5) sa˛ wierzchołkami sześcianu. Który punkt jest
środkiem tego sześcianu?
A) A(4; 3; 5) B) B(2; 5; 3) C) C(3; 4; 7) D) D(3; 4; 5) E) E(2; 3; 5)
Definiujemy cia˛g (an ) w sposób naste˛puja˛cy: a1 = a2 = 1, a3 = a1 − a2 , a4 = a2 + a3 ,
a5 = a3 − a4 , a6 = a4 + a5 , itd. Ile jest równa suma pierwszych 100 wyrazów tego cia˛gu?
A) 0 B) 3 C) −21 D) 100 E) −1
Ze zbioru {1, 2, 3, 4, . . . , 25, 26} kolejnych liczb naturalnych wybieramy dwie liczby a i b
w taki sposób, że iloczyn ab jest równy sumie pozostałych elementów tego zbioru. Ile jest
równe |a − b|?
A) 10 B) 9 C) 7 D) 2 E) 6
Każdy kot w Krainie Czarów jest albo ma˛dry, albo szalony. Jeśli ma˛dry kot znajdzie sie˛
w jednym pomieszczeniu z trzema kotami szalonymi, natychmiast staje sie˛ szalony. Jeżeli
szalony kot znajdzie sie˛ w jednym pomieszczeniu z trzema kotami ma˛drymi, natychmiast
zostaje rozpoznany. Trzy koty weszły kolejno do pustego pokoju. Wkrótce po nich do
pokoju wszedł czwarty kot, wtedy pierwszy kot wyszedł. Gdy do pokoju wszedł pia˛ty kot,
kot drugi wyszedł, itd. Gdy wreszcie do pokoju wszedł 2012. kot, wówczas po raz pierwszy
zdarzyło sie˛, że jeden z kotów został rozpoznany jako szalony. Które dwa koty mogły być
szalone po wejściu do pokoju?
A) 1 i 2011 B) 2 i 2010 C) 3 i 2009 D) 4 i 2012 E) 2 i 2011
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