
24. Ogrodnik zamierza posadzi�c w jednym rze�dzie 20 drzew � klon�ow i lip. Liczba drzew
mie�dzy dowolnymi dwoma klonami nie mo
ze by�c r�owna 3. Jaka mo
ze by�c najwie�ksza
liczba klon�ow w�sr�od 20 drzew posadzonych przez ogrodnika?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16

25. Bolek i Lolek w la�snie uko�nczyli bieg. Zauwa
zyli, 
ze za Bolkiem uplasowa lo sie� dwa razy
wie�cej uczestnik�ow ni
z przed Lolkiem. Ponadto, za Lolkiem uplasowa lo sie� 1,5 razy
wie�cej uczestnik�ow ni
z przed Bolkiem. Bolek uko�nczy l bieg na 21. miejscu. Ilu biegaczy
wzie� lo udzia l w biegu?
A) 31 B) 41 C) 51 D) 61 E) 81

26. Cztery samochody wje
zd
zaja� na rondo w tym samym czasie, ka
zdy
z innej strony, jak przedstawiono na rysunku. Ka
zdy samoch�od
przeje
zd
za mniej ni
z jedno okra�
zenie i ka
zdy odje
zd
za w inna�
strone�. Ile jest r�o
znych sposob�ow opuszczenia ronda przez te
samochody?
A) 9 B) 12 C) 15 D) 24 E) 81

27. Siedem pocza�tkowych liczb w pewnym cia�gu to: 1, −1, −1, 1, −1, −1, 1. Ka
zda kolejna
liczba jest r�owna iloczynowi dw�och liczb poprzedzaja�cych, np. sz�osta liczba jest r�owna
iloczynowi czwartej i pia�tej liczby w cia�gu. Ile jest r�owna suma 2013 pocza�tkowych liczb
w tym cia�gu?
A) −1006 B) −671 C) 0 D) 671 E) 1007

28. Mama sma
zy la nale�sniki (po jednym) i numerowa la je kolejno liczbami od 1 do 6. Jej
dzieci kilka razy wbiega ly do kuchni i za ka
zdym razem zjada ly najgore�tszy nale�snik. W
kt�orej z poni
zszych kolejno�sci nale�sniki nie mog ly zosta�c zjedzone?
A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 B) 1, 2, 5, 4, 3, 6 C) 3, 2, 5, 4, 6, 1 D) 4, 5, 6, 2, 3, 1 E) 6, 5, 4, 3, 2, 1

29. Cztery wierzcho lki i sze�s�c krawe�dzi czworo�scianu oznaczono
dziesie�cioma liczbami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 11 (bez
liczby 10). Ka
zdej liczby u
zyto jeden raz. Na ka
zdej krawe�dzi
liczba, kt�ora� ja� oznaczono, jest r�owna sumie liczb, kt�orymi
oznaczono jej ko�nce. Krawe�d�z AB oznaczono liczba� 9. Jaka�
liczba� oznaczono krawe�d�z CD?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 11

30. Liczba naturalna N jest mniejsza od sumy swych trzech najwie�kszych dzielnik�ow
(mniejszych od N). Kt�ore z poni
zszych zda�n jest prawdziwe?
A) Ka
zda taka liczba N dzieli sie� przez 4 B) Ka
zda taka liczba N dzieli sie� przez 5
C) Ka
zda taka liczba N dzieli sie� przez 6 D) Ka
zda taka liczba N dzieli sie� przez 7
E) Taka liczba N nie istnieje
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Kadet

Klasy 7--8

Pytania po 3 punkty

1. Du
zy tr�ojka�t przedstawiony na rysunku obok jest r�ownoboczny i jego
pole jest r�owne 9. Narysowane odcinki sa� r�ownoleg le do bok�ow, a ich
ko�nce dziela� boki na trzy r�owne cze��sci. Ile jest r�owne pole zacieniowanej
cze��sci?
A) 1 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. Wiadomo, 
ze
1111

101
= 11. Ile jest r�owna suma

3333

101
+

6666

303
?

A) 5 B) 9 C) 11 D) 55 E) 99

3. R�o
znica mie�dzy najwie�ksza� liczba� dwucyfrowa� podzielna� przez 7 a najmniejsza� liczba�
dwucyfrowa� podzielna� przez 7 jest r�owna:
A) 70 B) 77 C) 84 D) 91 E) 98

4. Kwadratowa� bia la� kartke� papieru po obu jej stronach podzielono
na ma le kwadraciki, jak na lewym rysunku. Wykonuja�c cie�cia
tylko wzd lu
z narysowanych linii, wycinamy �gury przedstawione
na prawym rysunku. Najmniejsza� mo
zliwa� liczba� ma lych
kwadracik�ow, kt�ore pozostana� po takim wycie�ciu, jest:
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

5. Miko laj zamierza napisa�c na tablicy liczbe� naturalna�, kt�orej iloczyn cyfr jest r�owny 24.
Jaka jest suma cyfr najmniejszej liczby, kt�ora� mo
ze napisa�c?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

6. W torbie sa� kule w czterech kolorach: 2 czerwone, 3 niebieskie, 4 zielone i 5 czarnych.
Wycia�gamy kule z torby bez ogla�dania ich koloru. Jaka jest najmniejsza liczba kul, kt�ore
nale
zy wyja��c, aby mie�c pewno�s�c, 
ze w�sr�od wybranych kul sa� dwie tego samego koloru?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 8 E) 14

7. Ala zapala �swieczki w dziesie�ciominutowych odste�pach. Ka
zda �swieczka wypala sie� po 40
minutach. Ile �swieczek be�dzie sie� pali lo po 55 minutach od zapalenia pierwszej �swieczki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

8. �Srednia liczba dzieci w pie�ciu rodzinach nie mo
ze by�c r�owna:
A) 0,2 B) 1,2 C) 2,2 D) 2,4 E) 2,5



9. Ja�s i Ma lgosia stoja� po przeciwnych stronach okra�g lej fontanny
(rysunek obok). W pewnym momencie zaczynaja� biec wok�o l fontanny
zgodnie z ruchem wskaz�owek zegara. Pre�dko�s�c Jasia to 9

8 pre�dko�sci
Ma lgosi. Ile okra�
ze�n fontanny wykona Ma lgosia do momentu, w
kt�orym Ja�s ja� dogoni?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 2 E) 72

10. Dodatnie liczby ca lkowite x, y, z spe lniaja� warunki: x · y = 14, y · z = 10 i z · x = 35.
Ile jest r�owna suma x+ y + z?
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18

Pytania po 4 punkty

11. Karolina przygotowuje plansze� do gry w statki na tablicy 5×5. Umie�sci la
ju
z dwa statki jak na rysunku obok. Chce jeszcze umie�sci�c statek
zajmuja�cy 3 kratki (tzn. 3 × 1 lub 1 × 3) w taki spos�ob, aby 
zadne
dwa statki nie styka ly sie� nawet w punkcie. Na ile sposob�ow mo
ze to
uczyni�c?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

12. Na rysunku obok dane sa� miary trzech ka�t�ow: α = 55◦,
β = 40◦ i γ = 35◦. Ile wynosi δ?
A) 100◦ B) 105◦ C) 120◦ D) 125◦ E) 130◦

α β

γ

δ

13. Obw�od trapezu jest r�owny 5, a d lugo�sci jego bok�ow sa� liczbami ca lkowitymi. Jakie sa�
miary dw�och najmniejszych ka�t�ow tego trapezu?
A) 30◦ i 30◦ B) 60◦ i 60◦ C) 45◦ i 45◦ D) 30◦ i 60◦ E) 45◦ i 90◦

14. Z kt�orej z poni
zszych �gur (przez zginanie wzd lu
z zaznaczonych linii) nie mo
zna
otrzyma�c powierzchni sze�scianu?

A) B) C) D) E)

15. Robert napisa l kilka kolejnych liczb ca lkowitych. Liczby nieparzyste nie moga� stanowi�c:
A) dok ladnie 40% wypisanych liczb B) dok ladnie 45% wypisanych liczb
C) dok ladnie 48% wypisanych liczb D) dok ladnie 50% wypisanych liczb
E) dok ladnie 60% wypisanych liczb

16. Boki prostoka�ta ABCD przedstawionego na rysunku obok
sa� r�ownoleg le do osi uk ladu wsp�o lrze�dnych. Prostoka�t ten
le
zy pod osia� Ox i na prawo od osi Oy. Dla ka
zdego z
tych punkt�ow obliczamy iloraz jego wsp�o lrze�dnych y : x.
Dla kt�orego z czterech punkt�ow: A, B, C, D otrzymamy
najmniejsza� warto�s�c tego ilorazu?
A) A B) B C) C D) D E) Nie mo
zna tego rozstrzygna��c

y

x

A B

CD

17. Na tablicy napisano, w kolejno�sci rosna�cej, wszystkie liczby czterocyfrowe maja�ce te
same cyfry co liczba 2013. Jaka jest najwie�ksza r�o
znica mie�dzy sa�siednimi liczbami na
tablicy?
A) 702 B) 703 C) 693 D) 793 E) 198

18. W tablicy 6 × 8 przedstawionej na rysunku, 24 pola nie sa� przecie�te
przez 
zadna� z przeka�tnych. Ile kratek be�dzie nieprzecie�tych przez

zadna� z przeka�tnych, je�sli przeka�tne poprowadzimy w tablicy 6 × 10?
A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32

19. Daty urodzin uczni�ow: A, B, C, D i E to: 20.02.2001, 12.03.2000, 20.03.2001, 12.04.2000
i 23.04.2001 (niekoniecznie w tej samej kolejno�sci). A i E urodzili sie� tego samego
miesia�ca. R�ownie
z B i C urodzili sie� tego samego miesia�ca. A i C urodzili sie� tego
samego dnia w r�o
znych miesia�cach. R�ownie
z D i E urodzili sie� tego samego dnia w
r�o
znych miesia�cach. Kto z nich jest najm lodszy?
A) A B) B C) C D) D E) E

20. 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
ty lu?

A) B) C) D) E)

Pytania po 5 punkt�ow

21. Na rysunku przedstawiono zacieniowany czworoka�t KLMN .
Ka
zda kratka jest kwadratem o boku d lugo�sci 2. Ile jest r�owne
pole czworoka�ta KLMN?
A) 96 B) 84 C) 76 D) 88 E) 104

K
L

M
N

22. Niech S be�dzie liczba� kwadrat�ow w�sr�od liczb ca lkowitych od 1 do 20136. Niech Q be�dzie
liczba� sze�scian�ow w�sr�od tych samych liczb. W�owczas:
A) S = Q B) 2S = 3Q C) 3S = 2Q D) S = 2013Q E) S3 = Q2

23. Dominika wybra la liczbe� pie�ciocyfrowa�, a naste�pnie usune� la z niej jedna� cyfre�,
otrzymuja�c liczbe� czterocyfrowa�. Wiadomo, 
ze suma wybranej liczby pie�ciocyfrowej
i otrzymanej liczby czterocyfrowej jest r�owna 52713. Jaka� sume� cyfr ma liczba
pie�ciocyfrowa wybrana przez Dominike�?
A) 26 B) 20 C) 23 D) 19 E) 17


