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23. Sześcian jest zbudowany z 27 malych kostek o tej samej dlugości
krawe˛dzi, przy czym pewne kostki sa˛ czarne, a pewne biale. Na
rysunku przedstawiono dwa różne widoki tego sześcianu. Ile co
najwyżej czarnych kostek może być w tym sześcianie?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
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24. Każda żaba żyja˛ca na wyspie jest albo zielona, albo niebieska. Po pewnym czasie
liczba zielonych żab zmniejszyla sie˛ o 60%, a liczba niebieskich żab wzrosla o 60%.
Wtedy okazalo sie˛, że stosunek liczby żab niebieskich do liczby żab zielonych jest równy
pocza˛tkowemu stosunkowi liczby żab zielonych do liczby żab niebieskich. O ile procent
zmienila sie˛ liczba żab na wyspie?
A) 0% B) 20% C) 30% D) 40% E) 50%
25. Witek napisal na tablicy pewne różne liczby calkowite spośród liczb od 1 do 100. Iloczyn
wszystkich napisanych liczb nie jest podzielny przez 18. Co najwyżej ile liczb mógl
napisać Witek?
A) 5 B) 17 C) 68 D) 69 E) 90
26. Każde trzy wierzcholki sześcianu tworza˛ trójka˛t. Ile jest wszystkich takich trójka˛tów,
których wszystkie trzy wierzcholki nie leża˛ na jednej ścianie sześcianu?
A) 16 B) 24 C) 32 D) 40 E) 48
√
27. Dla√ dodatnich liczb calkowitych k, m, n zachodza˛ równości k = n 2014 + m =
= n 1024 + 1. Wiadomo, że 2 < n < 10. Ile jest równa suma cyfr liczby m?
A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 20
28. Rozważmy wszystkie liczby 7-cyfrowe, których zapis dziesie˛tny zawiera każda˛ z siedmiu
cyfr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liczby te ustawiamy w liste˛ od najmniejszej do najwie˛kszej i
dzielimy te˛ liste˛ w polowie na dwie równoliczne cze˛ści. Jaka˛ liczba˛ kończy sie˛ pierwsza
cze˛ść listy?
A) 1234567 B) 3765421 C) 4123567 D) 4352617 E) 4376521
E

29. W trójka˛cie ABC o dlugościach boków AB = 6 cm,
AC = 8 cm i BC = 10 cm na środkowej AM zbudowano
kwadrat AM DE. Bok M D tego kwadratu przecina bok AC
trójka˛ta w punkcie F . Ile centymetrów kwadratowych ma
pole zacieniowanego czworoka˛ta AF DE ?
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30. W szeregu stoi 2014 osób. Każda z tych osób jest albo klamca˛ (zawsze klamie), albo
rycerzem (zawsze mówi prawde˛). Każda z osób powiedziala: „Klamców po mojej lewej
stronie jest wie˛cej niż rycerzy po mojej prawej stronie.” Ilu klamców stoi w tym szeregu?
A) 0 B) 1 C) 1007 D) 1008 E) 2014
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Pytania po 3 punkty
1. Konkurs „Kangur Matematyczny” odbywa sie˛ zawsze w trzeci czwartek marca. Jaki jest
najwcześniejszy dzień marca, w którym może odbyć sie˛ Konkurs?
A) 14 B) 15 C) 20 D) 21 E) 22
2. „MSC Fabiola” jest najwie˛kszym kontenerowcem, który zawija do portu w San Francisco.
Jednorazowo zabiera 12 500 jednakowych kontenerów, które ustawione jeden za drugim
osia˛gne˛lyby dlugość 75 km. Jaka jest dlugość pojedynczego kontenera?
A) 6 m B) 16 m C) 60 m D) 160 m E) 600 m
3. Niech a, b, c oznaczaja˛ dlugości linii przedstawionych na rysunku.

a
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4. Która z liczb jest środkiem odcinka osi liczbowej o końcach
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5. Mamy rok 2014. W zapisie liczby 2014 cyfra jedności jest wie˛ksza niż suma wszystkich
pozostalych cyfr. Ile lat temu ostatnio zdarzyla sie˛ taka sytuacja?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11
6. Dlugość boku dużego sześcioka˛ta foremnego jest dwa razy wie˛ksza
od dlugości boku malego sześcioka˛ta foremnego. Ile jest równe pole
dużego sześcioka˛ta, jeżeli pole malego sześcioka˛ta jest równe 4?
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8
7. Jak brzmi zaprzeczenie zdania: „Każdy rozwia˛zal wie˛cej niż 20 zadań”?
A) Nikt nie rozwia˛zal wie˛cej niż 20 zadań B) Ktoś rozwia˛zal mniej niż 21 zadań
C) Każdy rozwia˛zal mniej niż 21 zadań
D) Ktoś rozwia˛zal dokladnie 20 zadań
E) Ktoś rozwia˛zal wie˛cej niż 20 zadań

8. Na plaszczyźnie z ukladem wspólrze˛dnych Tomek narysowal kwadrat. Jedna z jego
przeka˛tnych ma końce w punktach o wspólrze˛dnych (−1; 0) i (5; 0). Jeden z dwóch
pozostalych wierzcholków kwadratu ma wspólrze˛dne
A) (2; 0) B) (2; 3) C) (2; −6) D) (3; 5) E) (3; −1)
9. W pewnej wsi stosunek liczby me˛żczyzn do liczby kobiet jest równy 2:3, a stosunek
liczby kobiet do liczby dzieci jest równy 8:1. Ile jest równy stosunek liczby wszystkich
doroslych mieszkańców, tj. la˛cznej liczby me˛żczyzn i kobiet, do liczby dzieci w tej wsi?
A) 5 : 1 B) 10 : 3 C) 13 : 1 D) 12 : 1 E) 40 : 3

16. Sumy liczb na przeciwleglych ścianach kostki pokazanej na rysunku obok
sa˛ sobie równe, a na niewidocznych jej ścianach znajduja˛ sie˛ liczby
pierwsze. Liczba n znajduje sie˛ na ścianie przeciwleglej do ściany z liczba˛
14. Suma cyfr liczby n równa
A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5

11. W tym roku suma lat, jakie przeżyly: babcia, córka babci i wnuczka babci jest równa
100. W którym roku urodzila sie˛ wnuczka, jeśli wiek każdej z tych osób liczony w latach
jest pote˛ga˛ liczby 2 ?
A) 1998 B) 2006 C) 2010 D) 2012 E) 2013
12. Pawel wieszal obrazy na ścianie. Do każdego z obrazów mocowal w
górnych rogach ramy sznurek dlugości 2 m i zakladal sznurek na haku
wbitym w ściane˛ na wysokości 2,5 m nad podloga˛ (patrz rysunek).
Dla którego z obrazów, o wymiarach szerokość×wysokość podanych w
centymetrach, jego dolna rama jest najbliżej podlogi?
A) 60 × 40 B) 120 × 50 C) 120 × 90 D) 160 × 60 E) 160 × 100
13. Sześć studentek mieszka w mieszkaniu z dwoma lazienkami. Codziennie o godzinie 7:00
dziewcze˛ta zaczynaja˛ swoja˛ toalete˛ poranna˛, przy czym w każdej z lazienek przebywa
tylko jedna osoba i naste˛pna zaczyna, gdy tylko skończy poprzedniczka. Gdy skończy
ostatnia z nich, wszystkie siadaja˛ do wspólnego śniadania. Toaleta zajmuje dziewcze˛tom
odpowiednio 9, 11, 13, 18, 22 i 23 minuty. Najwcześniej o której godzinie moga˛ zacza˛ć
śniadanie?
A) 7:48 B) 7:49 C) 7:50 D) 7:51 E) 8:03
14. Pole zacieniowanej cze˛ści ośmioka˛ta foremnego jest równe 3 cm2 . Ile
centymetrów
√ kwadratowych√ma pole tego ośmioka˛ta?
A) 8 + 4 2 B) 9 C) 8 2 D) 12 E) 14
15. W Afryce odkryto nowy gatunek krokodyli. Dlugość ogona takiego krokodyla jest jedna˛
trzecia˛ jego calej dlugości, a jego glowa ma 93 cm dlugości, co stanowi czwarta˛ cze˛ść
dlugości krokodyla bez ogona. Ile centymetrów dlugości ma ten krokodyl?
A) 558 B) 496 C) 490 D) 372 E) 186
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17. Prosta P B jest styczna˛ w punkcie B do okre˛gu o środku O (patrz rysunek). Prosta P C
jest dwusieczna˛ ka˛ta AP B. Ile jest równa miara ka˛ta BCP ?

B
C

10. Cyklista jedzie wa˛ska˛ prosta˛ ścieżka˛ na rowerze, którego kola
maja˛ obwody 4,2 m i 0,9 m. W pewnym momencie wentyle
obu kól jednocześnie znalazly sie˛ w najniższym polożeniu.
Najwcześniej po ilu metrach taka sytuacja powtórzy sie˛?
A) 4,2 B) 6,3 C) 12,6 D) 25,2 E) 37,8
Pytania po 4 punkty
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B) 45◦

O

C) 60◦

P
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E) Miara ka˛ta zależy od polożenia punktu P

18. Szachista zdobyl 25 punktów w 40 rozegranych partiach (za wygrana˛ partie˛ otrzymuje
sie˛ 1 punkt, za zremisowana˛ 0,5 punktu, a za przegrana˛ 0 punktów). O ile wie˛cej partii
szachista wygral niż przegral?
A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 15
19. Siostry Alina, Basia i Celina chcialy sobie kupić jednakowe apaszki, jednakże mialy za
malo pienie˛dzy. Alinie brakowalo 31 ceny apaszki, Basi — 14 ceny, a Celinie — 15 ceny.
Gdy cena wybranej apaszki spadla o 9 zl 40 gr, siostry zebraly swoje pienia˛dze i zakupily
po jednej apaszce dla każdej z nich. Wydaly na ten zakup wszystkie swoje pienia˛dze. Ile
kosztowala apaszka przed obniżka˛ ceny?
A) 12 zl B) 16 zl C) 28 zl D) 36 zl E) 112 zl
20. Liczby calkowite dodatnie p, q, r spelniaja˛ równość p +
p + q + r?
A) 6

B) 8

C) 10

D) 13

1
q+

1
r

=

25
. Ile jest równа suma
19

E) 14

Pytania po 5 punktów
21. W równaniu K × A × (N + G + U + R) = 33 literom odpowiadaja˛ różne cyfry. Na ile
różnych sposobów można tak dobrać wartości liter, aby równość byla prawdziwa?
A) 12 B) 24 C) 30 D) 48 E) 60
22. Na przedstawionym obok rysunku Piotr chce dorysować pewna˛ liczbe˛
odcinków la˛cza˛cych zaznaczone punkty w taki sposób, aby każdy z
siedmiu punktów byl pola˛czony odcinkami z ta˛ sama˛ liczba˛ punktów.
Ile jest równa najmniejsza liczba odcinków, które Piotr musi narysować?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 9 E) 10

