
24. Procedura ½SUMY� z listy trzech liczb wytwarza nowa� liste� trzech liczb, zaste�puja�c
ka
zda� liczbe� suma� dw�och pozosta lych liczb. Na przyk lad, z listy (3, 4, 6) procedura
½SUMY� wytwarza liste� (10, 9, 7), a z niej liste� (16, 17, 19). Zaczynamy od listy (1, 2, 3) i
wykonujemy kolejno procedure� ½SUMY�. Ile razy trzeba wykona�c te procedure�, aby na
otrzymanej li�scie pojawi la sie� liczba 2013 ?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 2013 E) Liczba 2013 nigdy sie� nie pojawi

25. Liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 rozmieszczamy (w spos�ob dowolny) w wierzcho lkach
dziesie�cioka�ta foremnego, po jednej w ka
zdym wierzcho lku. Dodaja�c do ka
zdej
z nich sume� dw�och liczb sa�siednich, otrzymamy dziesie��c sum, z kt�orych wybieramy
najmniejsza�. Najwie�ksza mo
zliwa w�sr�od wybieranych w ten spos�ob liczb jest r�owna:
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18

26. Na 22 kartonikach zapisano liczby ca lkowite dodatnie od 1 do 22. Ze wszystkich tych
kartonik�ow uk ladamy 11 u lamk�ow. Mo
zliwie najwie�ksza liczba u lamk�ow be�da�cych liczba�
ca lkowita� w�sr�od tak utworzonych u lamk�ow jest r�owna:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

27. Ile jest tr�ojka�t�ow, kt�orych wierzcho lki sa� wierzcho lkami danego 13-ka�ta foremnego, a
�srodek okre�gu opisanego na tym 13-ka�cie le
zy wewna�trz tych tr�ojka�t�ow?
A) 72 B) 85 C) 91 D) 100 E) Inna liczba

28. Z miejscowo�sci wyruszaja� co godzine� samochody i jada� ta� sama� droga� ze sta lymi
pre�dko�sciami. Pierwszy jedzie z pre�dko�scia� 50 km/h, a ka
zdy naste�pny z pre�dko�scia�
o 1 km/h wie�ksza� od poprzedniego. Ostatni z nich wyruszy l 50 godzin po pierwszym i
jedzie z pre�dko�scia� 100 km/h. Jaka jest pre�dko�s�c samochodu jada�cego na czele kawalkady
tych aut po 100 godzinach od momentu startu pierwszego samochodu?
A) 50 km/h B) 66 km/h C) 75 km/h D) 84 km/h E) 100 km/h

29. Wzd lu
z polnej drogi ro�snie w rze�dzie 100 drzew, sa� to brzozy i topole. Liczba drzew
rosna�cych pomie�dzy dowolnymi dwiema topolami nigdy nie jest r�owna 5. Ile jest r�owna
mo
zliwie najwie�ksza liczba top�ol w takim uk ladzie 100 drzew?
A) 48 B) 50 C) 52 D) 60 E) Opisana sytuacja jest niemo
zliwa

30. Na spacerze w lesie Jurek zobaczy l jada�cy z naprzeciwka traktor cia�gna�cy d lugi pie�n
�scie�tego drzewa. Chca�c dowiedzie�c sie�, jak d lugi jest ten pie�n, zacza� l odmierza�c go swoimi
krokami. Od pocza�tku do ko�nca pnia odmierzy l 20 krok�ow. Naste�pnie zawr�oci l i ida�c
w kierunku jazdy traktora, w tym samym tempie co poprzednio, ponownie odmierzy l
krokami d lugo�s�c pnia. Tym razem naliczy l 140 krok�ow. Jaka� d lugo�s�c mia l ten pie�n
drzewa, je�sli krok Jurka mia l d lugo�s�c 1 m, a traktor jecha l ze sta la� pre�dko�scia�?
A) 30 m B) 35 m C) 40 m D) 48 m E) 80 m
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Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty

1. Liczba 200013− 2013 nie jest podzielna przez:
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11

2. Na sze�sciu jednakowych kwadratowych kartkach Marysia zacieniowa la naste�puja�ce
�gury:

Ile z tych �gur ma obw�od r�owny obwodowi kartki?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Pani Malinowska kupi la po 4 lizaki dla czw�orki swoich dzieci. Przy zakupie skorzysta la
z oferowanej przez sklep promocji ½Lizaki! 1 lizak � 20 groszy! Co sz�osty lizak gratis!�.
Ile z lotych zap laci la za zakupione lizaki?
A) 0,80 B) 1,20 C) 2,80 D) 3,20 E) 80

4. Iloczyn pewnych trzech liczb spo�sr�od 2, 4, 16, 25, 50, 125 jest r�owny 1000. Ile jest r�owna
suma tych trzech liczb?
A) 70 B) 77 C) 131 D) 143 E) Inny wynik

5. Na siatce utworzonej z kwadrat�ow o boku d lugo�sci 1 zaznaczono 6
punkt�ow. Obliczono pola wszystkich tr�ojka�t�ow o wierzcho lkach w
tych punktach. Najmniejsze z tych p�ol jest r�owne:
A) 1

4 B) 1
3 C) 1

2 D) 1 E) 2

6. Micha l poprawnie doda l do liczby 415 liczbe� 810 i w wyniku otrzyma l:
A) 210 B) 215 C) 220 D) 230 E) 231

7. Sze�scian na rysunku zbudowano z czterech bia lych i czterech szarych
sze�scian�ow. Z kt�orej z poni
zszych siatek mo
zna sklei�c tak samo wygla�daja�cy
sze�scian?

A) B) C) D) E)



8. R�o
znica mie�dzy najwie�ksza� liczba� trzycyfrowa� podzielna� przez 4 i najmniejsza� liczba�
trzycyfrowa� podzielna� przez 4 jest r�owna:
A) 900 B) 899 C) 896 D) 225 E) 224

9. Figure� przedstawiona� w uk ladzie wsp�o lrze�dnych (rysunek obok) obr�ocono
wok�o l punktu O o 90◦ w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�owek
zegara, a naste�pnie odbito symetrycznie wzgle�dem osi Ox. Jaka� �gure�
otrzymano?

A) B) C) D) E)

10. Kt�ora z poni
zszych liczb jest najwie�ksza?

A)
√

20 ·
√

13 B)
√

20 · 13 C) 20 ·
√

13 D)
√

201 · 3 E)
√

2013

Pytania po 4 punkty

11. Tr�ojka�t COD jest obrazem tr�ojka�ta r�ownobocznego
AOB w obrocie doko la punktu O (patrz rysunek). Ile
jest r�owne α, je�sli β = 70◦ ?
A) 20◦ B) 25◦ C) 30◦ D) 35◦ E) 40◦

A

B

O D

C

β
α

12. Figura na rysunku to ½zygzak� utworzony z 6 kwadrat�ow o
boku 1. Jego obw�od jest r�owny 14. Ile jest r�owny obw�od
½zygzaka� utworzonego z 2013 takich kwadrat�ow?
A) 2022 B) 4028 C) 4032 D) 6038 E) 8050

13. W sze�scioka�cie foremnym, o polu r�ownym 60, punkty A i B sa�
jego przeciwleg lymi wierzcho lkami, a punkty C i D �srodkami jego
przeciwleg lych bok�ow. Pole prostoka�ta o bokach d lugo�sci |AB| i
|CD| jest r�owne:
A) 40 B) 50 C) 60 D) 80 E) 100

A

B C

D

14. Uczniowie pewnej klasy napisali sprawdzian z matematyki. Gdyby�smy ka
zdemu ch lopcu
do wyniku uzyskanego ze sprawdzianu dodali 3 punkty, to �sredni wynik klasy ze
sprawdzianu wzr�os lby o 1,2 punktu. Ile procent uczni�ow tej klasy stanowia� dziewcze�ta?
A) 20% B) 30% C) 40% D) 60% E) Nie mo
zna tego obliczy�c

15. Boki prostoka�ta ABCD le
za�cego w trzeciej �cwiartce
uk ladu wsp�o lrze�dnych sa� r�ownoleg le do osi uk ladu (patrz
rysunek). Dla ka
zdego z wierzcho lk�ow prostoka�ta dzielimy
jego rze�dna� (druga� wsp�o lrze�dna�) przez odcie�ta� (pierwsza�
wsp�o lrze�dna�). Dla kt�orego z wierzcho lk�ow otrzymana tym
sposobem liczba jest najmniejsza?
A) A B) B C) C D) D
E) Nie da sie� ustali�c

16. Pan Jan i jego syn obchodza� dzisiaj swoje urodziny. Pan Jan bezb le�dnie pomno
zy l liczbe�
swoich lat przez liczbe� lat swojego syna i otrzyma l 2013. W kt�orym roku Pan Jan sie�
urodzi l?
A) 1981 B) 1982 C) 1953 D) 1952 E) Nie mo
zna tego obliczy�c

17. Piotr zamierza l narysowa�c dwa tr�ojka�ty r�ownoboczne tworza�ce romb.
W trakcie rysowania niestarannie odmierzy l niekt�ore boki. Magda
dok ladnie zmierzy la na rysunku Piotra cztery ka�ty i stwierdzi la, 
ze
nie wszystkie sa� sobie r�owne � patrz rysunek. Kt�ory z odcink�ow na
rysunku Piotra jest najd lu
zszy?
A) AD B) AC C) AB D) BC E) BD

18. Zbi�or kolejnych pie�ciu liczb ca lkowitych dodatnich ma naste�puja�ca�
w lasno�s�c: suma trzech pewnych liczb z tego zbioru jest r�owna sumie
dw�och pozosta lych liczb tego zbioru. Ile jest takich zbior�ow liczb
ca lkowitych?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Wie�cej ni
z 3

A B

C

D

60◦

59◦

60◦

61◦

19. Ile jest r�o
znych �scie
zek prowadza�cych od punktu A do
punktu B w gra�e przedstawionym na rysunku?
A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 15

20. Suma wszystkich cyfr pewnej liczby sze�sciocyfrowej jest parzysta, a iloczyn wszystkich
jej cyfr jest nieparzysty. Kt�ore ze zda�n wypowiedzianych o tej liczbie mo
ze by�c
prawdziwe?
A) Dok ladnie dwie albo dok ladnie cztery cyfry tej liczby sa� parzyste
B) Taka liczba nie istnieje
C) Liczba cyfr nieparzystych tej liczby jest nieparzysta
D) Cyfry tej liczby sa� parami r�o
zne
E) 
Zadne z wcze�sniejszych zda�n nie jest prawdziwe

Pytania po 5 punkt�ow

21. Ostatnia cyfra rozwinie�cia dziesie�tnego u lamku 1
1024000 nie jest 0. Ile miejsc po przecinku

ma rozwinie�cie?
A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 1024000

22. Ile liczb ca lkowitych dodatnich be�da�cych wielokrotno�sciami liczby 2013 ma dok ladnie
2013 r�o
znych dodatnich dzielnik�ow (do dzielnik�ow liczby zaliczamy 1 i te� liczbe�)?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 6 E) Inna liczba

23. Rysunek obok przedstawia cykl pie�ciu sa�siaduja�cych tr�ojka�t�ow
r�ownoramiennych o ramionach wychodza�cych z jednego punktu.
Miary ka�t�ow pomie�dzy ramionami kolejnych tr�ojka�t�ow sa� r�owne
24◦, 48◦, 72◦, 96◦, 120◦, a wie�c wyra
zaja� sie� ca lkowita� liczba�
stopni, sa� kolejnymi wielokrotno�sciami miary najmniejszego
z tych ka�t�ow i sumuja� sie� do 360◦. Ile jest r�owna miara
najmniejszego ka�ta (w stopniach) pomie�dzy ramionami tr�ojka�ta w takim cyklu
sa�siaduja�cych tr�ojka�t�ow utworzonym z mo
zliwie najwie�kszej liczby tr�ojka�t�ow
r�ownoramiennych?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 8


