
23. W pude lku znajduja� sie� tylko kulki czerwone i zielone. W�sr�od ka
zdych 5 wybranych
kulek znajduje sie� co najmniej jedna kulka czerwona, a w�sr�od ka
zdych 6 wybranych kulek
znajduje sie� co najmniej jedna zielona. Jaka najwie�ksza liczba kulek mo
ze znajdowa�c
sie� w tym pude lku?
A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

24. Autobusy linii 175 z lotniska do centrum miasta odje
zd
zaja� co 3 minuty i pokonuja� te�
sama� trase� zawsze w czasie 60 minut. Pewien samoch�od wyjecha l z lotniska r�ownocze�snie
z autobusem i pojecha l ta� sama� trasa� do centrum, co zaje� lo mu 35 minut. Ile autobus�ow
linii 175 wyprzedzi l ten samoch�od na ca lej trasie (nie licza�c autobusu, z kt�orym razem
wyjecha l)?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13

25. Kwadratowa p lytka ma wz�or jak na rysunku. Ile procent jej
powierzchni zajmuje czarny obszar?
A) 16 B) 24 C) 25 D) 32 E) 36

26. Ka
zda liczba w cia�gu 2, 3, 6, 8, 8, . . . jest otrzymana w naste�puja�cy spos�ob: pierwsze
dwie liczby to 2 i 3, a potem ka
zda kolejna liczba jest cyfra� jedno�sci iloczynu dw�och
poprzednich liczb. Jaka jest 2017. liczba w tym cia�gu?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 8

27. Micha l mia l 125 ma lych sze�scianik�ow. Z niekt�orych z nich sklei l du
zy
sze�scian z dziewie�cioma tunelami na wylot � patrz rysunek. Ile ma lych
sze�scianik�ow mu zosta lo?
A) 36 B) 39 C) 42 D) 45 E) 52

28. Dw�och biegaczy trenuje na bie
zni wok�o l p lyty stadionu. D lugo�s�c bie
zni wynosi 720
metr�ow. Biegna� w przeciwnych kierunkach, ka
zdy z nich ze sta la� pre�dko�scia�. Pierwszy
przebiega ca la� pe�tle� w 4 minuty, a drugi w 5 minut. Ile metr�ow przebiega drugi biegacz
pomie�dzy dwoma kolejnymi spotkaniami z pierwszym biegaczem?
A) 355 B) 350 C) 340 D) 330 E) 320

29. Rozalia wpisuje w pola diagramu przedstawionego obok liczby
naturalne zgodnie z zasada�, 
ze ka
zda liczba (z wyja�tkiem
liczb z dolnego wiersza) jest suma� dw�och sa�siaduja�cych z nia�
liczb poni
zej. Co najwy
zej ile liczb nieparzystych Rozalia mo
ze
wpisa�c w ten diagram?
A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) 11

30. Rysunek przedstawia r�ownoleg lobok ABCD o polu S.
Przeka�tne przecinaja� sie� w punkcie O. Punkt M zosta l
wybrany na boku DC. Punkt przecie�cia odcink�ow AM i BD
to E, a punkt przecie�cia odcink�ow BM i AC to F . Suma p�ol
tr�ojka�t�ow AED i BFC wynosi 1

3S. Jakie jest pole czworoka�ta
EOFM?
A) 1

14S B) 1
12S C) 1

10S D) 1
8S E) 1

6S

A B

CD M

E F

O
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U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!
Kadet
Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty

1. Teraz jest godzina 17:00. Kt�ora godzina be�dzie za 17 godzin?
A) 8: 00 B) 10: 00 C) 11: 00 D) 12: 00 E) 13: 00

2. Grupa dziewcza�t utworzy la ko lo. Natalia by la czwarta w kolejno�sci z lewej strony od
Emilii i si�odma z prawej strony od niej. Ile dziewcza�t by lo w tej grupie?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

3. Jaka� liczbe� nale
zy odja��c od liczby −17, aby w wyniku otrzyma�c liczbe� −33?
A) −50 B) −16 C) 16 D) 40 E) 50

4. Kt�ora z poni
zszych liczb jest podzielna przez 3?
A) 102017 B) 102017+2016 C) 102017+2017 D) 102017+2018 E) 102017+2019

5. Wiadomo, 
ze 1111 · 1111 = 1234321. Zatem 1111 · 2222 =
A) 3456543 B) 2345432 C) 2234322 D) 2468642 E) 4321234

6. Jaka jest r�o
znica mie�dzy obwodami dw�och prostoka�t�ow
przedstawionych na rysunku?
A) 12 B) 16 C) 20 D) 21 E) 24

2

43

3

7. Zbyszek zgia� l kilkakrotnie kwadratowa� kartke� papieru, a naste�pnie
przedziurawi l ja� dok ladnie raz. Po roz lo
zeniu kwadratowa kartka
wygla�da la tak, jak na rysunku obok. Jeden z poni
zszych rysunk�ow
przedstawia linie zgie�cia. Kt�ory?

A) B) C) D) E)

8. Suma trzech r�o
znych dodatnich liczb ca lkowitych jest r�owna 7. Ile wynosi iloczyn tych
trzech liczb?
A) 12 B) 10 C) 9 D) 8 E) 5



9. Diana wykona la dekoracje� (patrz rysunek) nak ladaja�c na siebie szare
i bia le serca. Pola tych serc wynosi ly: 1, 4, 9, 16. Jakie jest pole szarej
cze��sci tej dekoracji?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

10. Iza ma 20 z lotych. Ka
zda z jej 4 si�ostr ma 10 z lotych. Ile z lotych musi ona da�c ka
zdej
siostrze, aby ka
zda z 5 dziewcza�t mia la tyle samo pienie�dzy?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 10

Pytania po 4 punkty

11. Mr�owka wesz la na pre�t z jego lewej strony i dotar la do punktu A pokonuja�c 2
3 d lugo�sci

pre�ta. Biedronka zacze� la z prawego ko�nca i znalaz la sie� w punkcie B, pokonuja�c 3
4

d lugo�sci pre�ta. Jaki u lamek d lugo�sci pre�ta stanowi odleg lo�s�c mie�dzy punktami A i B ?

B

A
A) 3

8 B) 1
12 C) 5

7 D) 1
2 E) 5

12

12. Na przedstawieniu teatralnym jedna� sz�osta� widowni stanowi ly osoby, kt�ore uko�nczy ly 18
lat. Spo�sr�od pozosta lych widz�ow dwie pia�te mia lo uko�nczone 12 lat. Jaka� cze��s�c widowni
stanowi ly osoby, kt�ore nie uko�nczy ly 12 lat?
A) 1

2 B) 1
3 C) 1

4 D) 1
5 E) 2

5

13. Droga w kszta lcie linii  lamanej tworzy wraz z linia�
przerywana� 7 tr�ojka�t�ow r�ownobocznych (patrz
rysunek). D lugo�s�c linii przerywanej wynosi 20.
Jaka jest d lugo�s�c tej drogi?
A) 35 B) 30 C) 40 D) 45 E) 60

14. Cztery kuzynki: Jola, Lola, Pola i Tola maja�: 3, 8, 12 i 14 lat, ale niekoniecznie w takiej
kolejno�sci. Jola jest m lodsza od Poli. Suma lat Toli i Joli jest podzielna przez 5. Suma
lat Toli i Poli te
z jest podzielna przez 5. Ile lat ma Lola?
A) 14 B) 12 C) 8 D) 5 E) 3

15. W tym roku w Biegu Kangura uczestniczy lo ponad 800 os�ob. Dok ladnie 35% uczestnik�ow
stanowi ly kobiety, a liczba me�
zczyzn by la o 252 wie�ksza od liczby kobiet. Ile os�ob
uczestniczy lo w tym biegu?
A) 802 B) 810 C) 822 D) 824 E) 840

16. Patryk wpisuje liczby w pola diagramu, po jednej liczbie w ka
zde
pole. Wpisa l ju
z dwie. Patryk chce, 
zeby suma wszystkich liczb w
diagramie by la r�owna 35, suma liczb w pierwszych trzech polach od lewej by la r�owna
22, a suma liczb w ostatnich trzech polach by la r�owna 25. Jaki jest iloczyn liczb, kt�ore
musi wpisa�c w szare pola?
A) 63 B) 108 C) 0 D) 48 E) 39
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17. Martyna zamierza la pocia��c kawa lek nitki na 9 cze��sci jednakowej d lugo�sci i zaznaczy la
na tej nitce punkty, w kt�orych dokona laby cie��c.  Lukasz zamierza l pocia��c ten sam
kawa lek nitki jedynie na 8 cze��sci jednakowej d lugo�sci i r�ownie
z zaznaczy l odpowiednie
punkty, w kt�orych dokona lby cie��c. Naste�pnie Kamil rozcia� l nitke� we wszystkich punktach
zaznaczonych przez Martyne� i  Lukasza. Ile kawa lk�ow nitki otrzyma l?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

18. Dwa odcinki, ka
zdy d lugo�sci 1cm, narysowano na przeciwleg lych
bokach kwadratu o boku 8 cm. Ko�nce narysowanych odcink�ow
po la�czono w spos�ob pokazany na rysunku. Jakie jest pole
zacieniowanego obszaru?
A) 6,4 cm2 B) 2 cm2 C) 8 cm2 D) 10 cm2 E) 4 cm2

1 cm

8 
cm

1 cm
19. Tycho przygotowuje rozk lad trening�ow biegowych. W ka
zdym tygodniu chce biega�c w

te same dni tygodnia Chce biega�c dok ladnie dwa razy w tygodniu. Ile jest rozk lad�ow
spe lniaja�cych powy
zsze warunki?
A) 16 B) 14 C) 12 D) 10 E) 8

20. Monika wpisuje liczby w pola tabeli 3 × 3, po jednej liczbie w ka
zde
pole, w taki spos�ob, 
zeby suma liczb w ka
zdych dw�och polach maja�cych
wsp�olny bok by la taka sama. Wpisa la ju
z dwie liczby, jak przedstawiono
na rysunku. Jaka be�dzie suma wszystkich dziewie�ciu liczb w tabeli?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 23

2

3

Pytania po 5 punkt�ow

21. Liczby stopni ka�t�ow tr�ojka�ta sa� trzema r�o
znymi liczbami ca lkowitymi. Jaka jest
najmniejsza mo
zliwa suma miar najmniejszego i najwie�kszego ka�ta?
A) 61◦ B) 90◦ C) 91◦ D) 120◦ E) 121◦

22. Dziesie��c kangur�ow stoi w jednym rze�dzie, jak pokazano na rysunku 1. ½Zamiana�
polega na tym, 
ze pewne dwa kangury stoja�ce obok siebie i zwr�ocone do siebie
g lowami zamieniaja� sie� miejscami w spos�ob przedstawiony na rysunku 2. ½Zamiany�
sa� powtarzane do momentu, w kt�orym naste�pna nie be�dzie ju
z mo
zliwa.

Rysunek 1.

Rysunek 2.

Ile ½zamian� be�dzie wykonanych?
A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 21


