
23. Bia ly kwadrat o wymiarach 5×5 podzielono na 25 kwadrat�ow
jednostkowych. W jednym ruchu wolno zmieni�c kolor dowolnych
dw�och kolejnych kwadrat�ow w jednym wierszu lub w jednej kolumnie,
przy czym przy takim ruchu kwadraty bia le staja� sie� czarne, a
kwadraty czarne staja� sie� bia le. Jaka jest najmniejsza liczba ruch�ow
potrzebnych, by otrzyma�c kwadrat przedstawiony na rysunku?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

24. Od punktu X do punktu Y motor�owka p lynie z pra�dem rzeki 4 godziny, a z powrotem
6 godzin. Ile godzin od punktu X do punktu Y be�dzie p lyna� l drewniany klocek?
A) 5 B) 10 C) 12 D) 20 E) 24

25. WKangurowej Krainie ka
zdy miesia�c ma 40 dni. Kolejne dni miesia�ca sa� ponumerowane
liczbami od 1 do 40. Dni o numerach podzielnych przez 6 oraz dni o numerach be�da�cych
liczbami pierwszymi sa� dniami �swia�tecznymi. Ile razy w ka
zdym miesia�cu wypadnie
pojedynczy dzie�n roboczy pomie�dzy dwoma dniami �swia�tecznymi?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

26. Dwie wysoko�sci tr�ojka�ta maja� d lugo�sci 10 i 11. Kt�ora z poni
zszych warto�sci nie mo
ze
by�c d lugo�scia� trzeciej wysoko�sci tego tr�ojka�ta?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 10 E) 100

27. Kuba napisa l cztery kolejne liczby ca lkowite dodatnie. Naste�pnie obliczy l wszystkie
cztery mo
zliwe sumy trzech spo�sr�od tych czterech liczb. 
Zadna z nich nie by la liczba�
pierwsza�. Najmniejsza� liczba�, kt�ora� m�og l napisa�c Kuba, jest
A) 12 B) 10 C) 7 D) 6 E) 3

28. Wok�o l okra�g lego sto lu usiad ly cztery osoby, z kt�orych ka
zda uprawia jedna� i tylko jedna�
dyscypline� sportowa�: kolarstwo, je�zdziectwo,  ly
zwiarstwo, narciarstwo. Osoba je
zd
za�ca
konno siedzi obok Anety po jej lewej stronie. Osoba je
zd
za�ca na rowerze siedzi naprzeciw
Bogdana. Ewa i Filip siedza� obok siebie. Obok osoby je
zd
za�cej na  ly
zwach po jej lewej
stronie siedzi kobieta. Jaka� dyscypline� sportowa� uprawia Ewa?
A) Kolarstwo B) Je�zdziectwo C)  Ly
zwiarstwo D) Narciarstwo
E) Nie mo
zna tego ustali�c

29. Date� zapisana� w formacie dd.mm.rrrr (dzisiejsza data zapisana w tym formacie to
17.03.2016) nazywamy ½wyja�tkowa�" je�sli wszystkie cyfry w jej zapisie sa� parami r�o
zne.
W jakim miesia�cu be�dzie naste�pna wyja�tkowa data?
A) W marcu B) W czerwcu C) W lipcu D) W sierpniu E) W grudniu

30. W maratonie wzie� lo udzia l 2016 zawodnik�ow o numerach startowych od 1 do 2016.
Przed startem niekt�orzy z nich przywitali sie� u�sciskiem d loni. Okaza lo sie�, 
ze ka
zdy z
zawodnik�ow o numerach od 1 do 2015 u�scisna� l re�ke� tylu zawodnikom, jaki by l jego numer
startowy. Ilu uczestnikom maratonu u�scisna� l d lo�n zawodnik o numerze startowym 2016?
A) 1 B) 504 C) 672 D) 1008 E) 2015
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zywa�c kalkulator�ow nie wolno!

Junior

Klasy 9--10

Pytania po 3 punkty

1. �Srednia arytmetyczna czterech liczb jest r�owna 9. Trzy z nich to: 5, 9 i 12. Czwarta� z
tych liczb jest
A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 36

2. Kt�ora z poni
zszych liczb r�o
zni sie� najmniej od liczby 17·0,3·20,16
999 ?

A) 0,01 B) 0,1 C) 1 D) 10 E) 100

3. Test sk lada l sie� z 30 pyta�n. Renata odpowiedzia la na ka
zde z pyta�n testu. Liczba jej
poprawnych odpowiedzi by la o 50% wie�ksza od liczby odpowiedzi b le�dnych. Na ile pyta�n
Renata odpowiedzia la poprawnie?
A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 20

4. Cztery spo�sr�od pie�ciu punkt�ow, kt�orych wsp�o lrze�dne (w kartezja�nskim uk ladzie
wsp�o lrze�dnych) podano poni
zej, sa� wierzcho lkami kwadratu. Kt�ory z punkt�ow zbe�dny?
A) (−1;−3) B) (0;−4) C) (−2;−1) D) (1; 1) E) (3;−2)

5. Reszta z dzielenia liczby ca lkowitej dodatniej x przez 6 jest r�owna 3. Ile jest r�owna
reszta z dzielenia liczby 3x przez 6?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

6. 2016 godzin to ? tygodni. ? =
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 16

7.  Lukasz, kt�ory nie pozna l jeszcze sposobu zapisywania liczb ujemnych z u
zyciem znaku
poprzedzaja�cego − (minus), wymy�sli l w lasny spos�ob zapisywania liczb ca lkowitych
ujemnych. Wypisuja�c kolejne liczby ca lkowite od wie�kszych do mniejszych napisa l: . . .,
3, 2, 1, 0, 00, 000, 0000, . . .. Jaki jest wynik dzia lania 000 + 0000 zapisany w notacji
 Lukasza?
A) 1 B) 00000 C) 000000 D) 0000000 E) 00000000



8. Na �scianach sze�sciennej kostki widnieja� liczby: −1, −3, −5, 2, 4 i 6, po jednej na ka
zdej
�scianie. Suma liczb wyrzuconych przy jednoczesnym rzucie dwiema takimi kostkami nie
mo
ze by�c r�owna
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7 E) 8

9. Ile jest r�owna najmniejsza liczba przestawie�n sa�siednich liter w s lowie VELO, aby
powsta lo z niego s lowo LOVE?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

10. Ja�s napisa l na tablicy pie��c r�o
znych jednocyfrowych liczb ca lkowitych dodatnich.
Zauwa
zy l, 
ze suma 
zadnych dw�och spo�sr�od tych liczb nie jest r�owna 10. Kt�ora� z
poni
zszych liczb Ja�s na pewno napisa l?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Pytania po 4 punkty

11. Wiadomo, 
ze a + 5 = b2 − 1 = c2 + 3 = d − 4. Kt�ora spo�sr�od liczb a, b, c, d jest
najwie�ksza?
A) a B) b C) c D) d E) Nie mo
zna tego ustali�c

12. Kwadrat 3×3 podzielono na 9 kwadrat�ow jednostkowych i w dwa
kwadraty wpisano okre�gi � tak jak na rysunku. Ile jest r�owna odleg lo�s�c
pomie�dzy tymi okre�gami?
A) 2

√
2− 1 B)

√
2 + 1 C) 2

√
2 D) 2 E) 3

13. Osiem dziewcza�t rozegra lo cztery mecze �cwier�c�na lowe turnieju tenisowego. Cztery
zwycie�
zczynie rozegra ly dwa mecze p�o l�na lowe, a dwie zwycie�
zczynie p�o l�na l�ow
rozegra ly �na l. Okaza lo sie�, 
ze w tych meczach (kolejno�s�c przypadkowa): Beata wygra la
z Anna�, Celina z Dorota�, Gosia z Halina�, Gosia z Celina�, Celina z Beata�, Ewa z Frania�.
Jaki by l brakuja�cy wynik?
A) Gosia wygra la z Beata� B) Celina wygra la z Anna� C) Ewa wygra la z Celina�
D) Beata wygra la z Halina� E) Gosia wygra la z Ewa�

14. Ile procent pola tr�ojka�ta na rysunku obok stanowi pole jego
zacieniowanej cze��sci?
A) 80% B) 85% C) 88% D) 90% E) Nie mo
zna tego ustali�c

1 1

1

1

1

1

3 3

3

15. W puste pola kwadratu na rysunku obok nale
zy wpisa�c liczby 2, 4, 5,
10, 25, 50, 100 (po jednej w ka
zde pole) w taki spos�ob, aby iloczyny liczb
w ka
zdym wierszu, w ka
zdej kolumnie i na ka
zdej z dw�och przeka�tnych
kwadratu by ly sobie r�owne. Jaka liczba znajdzie sie� w zaznaczonym
polu?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 25

20 1

16. Sze�s�c rurek o �srednicy 2 cm rozmieszczono
na dwa sposoby. Raz w ramce ½tr�ojka�tnej�
(rysunek 1), a drugi raz w ramce w kszta lcie
½r�ownoleg loboku� (rysunek 2). Obw�od ramki na
rysunku 1 jest o x cm d lu
zszy ni
z obw�od ramki
na rysunku 2. W�owczas x jest r�owne
A) −π B) −4 C) π D) 4 E) 0

Rysunek 1 Rysunek 2

17. Liczby 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 zapisano na 8 kartkach, po jednej na kartce. Alicja wzie� la
kilka z tych kartek. Pozosta le zabra la Beata. Okaza lo sie�, 
ze suma liczb na kartkach
zabranych przez Alicje� jest o 31 wie�ksza od sumy liczb na kartkach Beaty. Ile kartek
wzie� la Alicja?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. Kwadrat 3×3 podzielono na 9 kwadrat�ow jednostkowych. Piotr chce pokolorowa�c
kwadraty jednostkowe w taki spos�ob, aby kwadraty w ka
zdym wierszu, w ka
zdej
kolumnie i na ka
zdej z dw�och przeka�tnych mia ly r�o
zne kolory. Najmniejsza liczba
kolor�ow, jakich musi u
zy�c Piotr, jest r�owna
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

19. W sze�scianie zaznaczono cztery ka�ty, tak jak na rysunku obok. Ile jest
r�owna suma miar tych ka�t�ow?
A) 315◦ B) 330◦ C) 345◦ D) 360◦ E) 375◦

20. W�sr�od 2016 kangur�ow ka
zdy jest szary albo rudy, przy czym przynajmniej jeden jest
szary i przynajmniej jeden jest rudy. Ka
zdemu kangurowiK przyporza�dkowujemy liczbe�
be�da�ca� ilorazem liczby kangur�ow innego koloru ni
z K przez liczbe� kangur�ow o tym
samym kolorze co K (wliczamy K). Ile jest r�owna suma liczb przyporza�dkowanych
wszystkim 2016 kangurom?
A) 2016 B) 1344 C) 1008 D) 672 E) Nie mo
zna tego ustali�c

Pytania po 5 punkt�ow

21.  Lodyga r�ownomiernie rosna�cego w g�ore� pna�cza owine� la sie� dok ladnie
5 razy wok�o l okra�g lej tyczki o wysoko�sci 1 m i obwodzie 15 cm (patrz
rysunek). Jaka jest d lugo�s�c tej  lodygi?
A) 0,75 m B) 1 m C) 1,25 m D) 1,5 m E) 1,75 m

1 m

22. Ile jest r�owna mo
zliwie najwie�ksza reszta z dzielenia liczby dwucyfrowej przez sume� jej
cyfr?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17


