
Pytania po 5 punktów

13. Na urodzinach u Wiktorii by lo trzynastu gości. Wiktoria przygotowa la na przyjęcie
2 pizze i każdą z nich pocię la na 8 kawa lków. Każda z osób będących na przyjęciu zjad la
jeden kawa lek pizzy. Ile kawa lków pozosta lo?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

14. Tomek ma dwa identyczne klocki (patrz rysunek obok). Której
z poniższych budowli Tomek nie może u lożyć ze swoich klocków?

A) B) C) D) E)

15. W jednym skoku kangur Kubuś przeskakuje z jednego pola
planszy na sąsiednie, to znaczy po lączone z nim kreską. Kubuś
ma wystartować z pola oznaczonego literą S, wykonać dok ladnie
4 skoki i dotrzeć do pola M. Na żadnym z pól nie może stanąć dwa
razy. Na ile różnych sposobów Kubuś może wykonać to zadanie?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

S M

16. Piraci zaatakowali statek. Kolejno wspinali się po linie, aby dotrzeć na jego pok lad.
Kapitan piratów wspina l się jako ósmy. Przed kapitanem wspina lo się tyle samo piratów,
co za nim. Ilu piratów wspina lo się po tej linie?
A) 7 B) 8 C) 12 D) 15 E) 16

17. Kot Mruczek przez 3 dni  lapa l myszy. Każdego kolejnego dnia z lapa l o dwie myszy więcej
niż dnia poprzedniego. Okaza lo się, że trzeciego dnia z lapa l dwa razy więcej myszy niż
dnia pierwszego. Ile myszy  lącznie z lapa l kot Mruczek w ciągu tych trzech dni?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 24

18. Tomek w pola figury pokazanej na obrazku wpisa l liczby: 3, 5, 7,
8 i 9. Okaza lo się, że suma trzech liczb w rzędzie jest równa sumie
trzech liczb w kolumnie. Jaką liczbę wpisa l Tomek w środkowe
pole?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 8 E) 9
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Żaczek
Klasy 1--2

Pytania po 3 punkty

1. Przyjrzyj się następującym czterem obrazkom:

Której z poniższych figur nie ma na jednym z tych obrazków?

A) B) C) D) E)

2. Który element jest brakującym
fragmentem domku?

A) B) C) D) E)



3. Ile kropek znajduje się  lącznie na pięciu biedronkach
(patrz rysunek)?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21

4. Która z poniższych naklejek jest taka sama jak naklejka pokazana na
rysunku obok?

A) B) C) D) E)

5. Jak wygląda wieża pokazana na rysunku obok, gdy spojrzymy na nią z
góry?

A) B) C) D) E)

6. Na rysunku znajduje się sześć liczb. Ile jest równa suma
tych liczb, które nie leżą w kwadracie?
A) 12 B) 11 C) 23 D) 33 E) 10

Pytania po 4 punkty

7. Po lowa filmu trwa la pó l godziny. Ile czasu trwa l ca ly film?
A) 15 minut B) Pó l godziny C) 1 godzinę D) 2 godziny E) 40 minut

8. Po jednej stronie toru wyścigowego umieszczono 11 flag. Pierwszą postawiono na starcie,
a ostatnią na mecie. Odleg lość między każdymi dwiema kolejnymi flagami wynosi
4 metry. Jaką d lugość ma tor wyścigowy?
A) 12 metrów B) 24 metry C) 36 metrów D) 40 metrów E) 44 metry

9. Kasia ma 9 cukierków, a Basia ma 17 cukierków. Ile cukierków Basia powinna dać Kasi,
aby obie mia ly po tyle samo cukierków?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8

10. Marta mia la drewniane, sześcienne klocki w dwóch kolorach:
bia le i szare . U loży la 6 wież, każdą z pięciu klocków.
Klocki tego samego koloru nie stykają się ze sobą (patrz rysunek
obok). Ilu bia lych klocków uży la Marta?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 18 E) 30

11. W zapisie 05.05.2015 daty piąty maja 2015 roku występuje trzy razy cyfra 5.
Najwcześniejsza data po tym dniu, w której zapisie również wystąpi trzy razy cyfra 5,
to:
A) dziesiąty maja 2015 B) dwudziesty piąty kwietnia 2015 C) dwudziesty piąty
maja 2015 D) piąty stycznia 2055 E) piętnasty maja 2015

12. Emil rozmieści l w kwadracikach (patrz rysunek)
następujące liczby: 1, 2, 3, 4 i 5 i otrzyma l poprawny
diagram. Jaką liczbę umieści l Emil w kwadraciku
oznaczonym znakiem zapytania?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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