
23. Ile funkcji kwadratowych zmiennej x ma wykres przechodza�cy przez
trzy spo�sr�od punkt�ow zaznaczonych na rysunku obok?
A) 6 B) 15 C) 18 D) 22 E) 27

y

xO
24. W tr�ojka�cie ABC o ka�cie prostym w wierzcho lku A dwusieczne ka�t�ow ostrych przecinaja�

sie� w punkcie P . Odleg lo�s�c punktu P od przeciwprostoka�tnej jest r�owna
√

8. Jaka jest
odleg lo�s�c punktu P od punktu A?
A) 8 B) 3 C)

√
10 D)

√
12 E) 4

25. Z cyfr od 1 do 9 utworzono trzy liczby 3-cyfrowe, u
zywaja�c ka
zdej z dziewie�ciu cyfr tylko
raz, i liczby te dodano. Kt�ora z naste�puja�cych liczb nie mo
ze by�c r�owna otrzymanej
sumie?
A) 1500 B) 1503 C) 1512 D) 1521 E) 1575

26. We wne�trzu sze�scianu wybrano punkt P i po la�czono go z wszystkimi wierzcho lkami.
Otrzymano sze�s�c ostros lup�ow. Pie��c z nich ma naste�puja�ce obje�to�sci: 2, 5, 10, 11, 14.
Jaka jest obje�to�s�c sz�ostego ostros lupa?
A) 1 B) 4 C) 6 D) 9 E) 12

27. 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

28. Liczba pierwsza p dzieli sume� wszystkich liczb naturalnych od 1 do n, ale nie
dzieli 
zadnego ze sk ladnik�ow tej sumy. Kt�ora z naste�puja�cych liczb mo
ze by�c r�owna
sumie n+ p?
A) 217 B) 221 C) 229 D) 245 E) 269

29. Bia ly kwadrat o wymiarach 5×5 podzielono na 25 kwadrat�ow
jednostkowych. W jednym ruchu wolno zmieni�c kolor dowolnych
trzech 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) Mniej ni
z 10 B) 10 C) 12 D) Wie�cej ni
z 12
E) Przekszta lcenie takie jest niemo
zliwe

30. Dodatnia liczba ca lkowita N ma dok ladnie sze�s�c dodatnich dzielnik�ow ( la�cznie z 1 i N).
Iloczyn pie�ciu z tych dzielnik�ow jest r�owny 648. Ile jest r�owny sz�osty dzielnik?
A) 4 B) 8 C) 9 D) 12 E) 24
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Klasy 11--12

Pytania po 3 punkty

1. Kacper i Melchior maja� razem 23 lat, Melchior i Baltazar maja� razem 24 lat, a Baltazar
i Kacper maja� razem 25 lat. Ile lat ma najstarszy z nich?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

2. Warto�s�c wyra
zenia 1
10 + 1

100 + 1
1000 jest r�owna

A) 3
111 B) 111

1110 C) 111
1000 D) 3

1000 E) 3
1110

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. Ile istnieje liczb ca lkowitych, kt�ore sa� wie�ksze ni
z 2015 · 2017 i mniejsze ni
z 2016 · 2016?
A) 0 B) 1 C) 2015 D) 2016 E) 2017

5. Rysunek obok przedstawia mie�dzynarodowe logo konkursu ½Kangur
Matematyczny� umieszczone w uk ladzie wsp�o lrze�dnych Oxy. Jak
be�dzie wygla�da l obraz tego logo w przekszta lceniu (x, y) 7→ (y, x)
(zamieniamy miejscami wsp�o lrze�dne ka
zdego punktu)? x

y

A) x

y

B) x

y

C) x

y

D) x

y

E) x

y

6.  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



7. Bonawentura chce wpisa�c we wszystkie ko la diagramu (przedstawionego
obok) liczby w taki spos�ob, by sumy liczb w ko lach le
za�cych w
wierzcho lkach ka
zdego z o�smiu ma lych tr�ojka�t�ow by ly takie same. Ilu
co najwy
zej r�o
znych liczb mo
ze u
zy�c?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 8

8. Prostoka�ty S1 i S2 na rysunku obok maja� r�owne pola. Ile
wynosi x

y ?

A) 1 B) 3
2 C) 4

9 D) 13
5 E) 9

4

4

9

y

x

S1

S2

9. Je
zeli x2 − 4x+ 2 = 0, to x+ 2
x jest r�owne

A) −4 B) −2 C) 0 D) 2 E) 4

10. Dodatnie liczby ca lkowite a, b, c, d spe lniaja� zale
zno�s�c: a + 2 = b − 2 = c · 2 = d : 2.
Kt�ora spo�sr�od liczb a, b, c i d jest najwie�ksza?
A) a B) b C) c D) d E) Nie mo
zna tego ustali�c

Pytania po 4 punkty

11. D lugo�sci  luk�ow AP i BP okre�gu o �srodku O
sa� odpowiednio r�owne 20 i 16 (patrz rysunek
obok). Jaka jest miara ka�ta AXP ?
A) 30◦ B) 24◦ C) 18◦ D) 15◦ E) 10◦ 20

16
XP

O
A

B

12. W pola dolnego rze�du przedstawionego obok diagramu Atanazy
wpisa l liczby naturalne wie�ksze ni
z 1. Naste�pnie wype lni l
pozosta le pola stosuja�c zasade�, 
ze w ka
zdym polu umieszcza l
iloczyn liczb z dw�och p�ol le
za�cych bezpo�srednio pod nim. Kt�ora
z naste�puja�cych liczb nie mog la wysta�pi�c w najwy
zszym polu?
A) 56 B) 84 C) 90 D) 105 E) 220

13. De�niujemy cia�g x1, x2, . . . naste�puja�co: x1 = 2, xn+1 = xxn
n dla n > 1. Ile jest r�owne x4?

A) 22
3

B) 22
4

C) 22
11

D) 22
16

E) 22
768

14. W prostoka�cie ABCD d lugo�s�c boku BC jest po lowa� d lugo�sci przeka�tnej AC. Niech M
be�dzie takim punktem na boku CD, 
ze AM = MC. Jaka jest miara ka�ta CAM ?
A) 12,5◦ B) 15◦ C) 27,5◦ D) 42,5◦ E) Inna warto�s�c

15. Ile istnieje r�o
znych prostoka�t�ow o polu 2016, kt�orych d lugo�sci bok�ow sa� liczbami
naturalnymi i kt�ore mo
zna podzieli�c na 56 identycznych kwadrat�ow?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 0

16. Wyspe� Laputa zamieszkuja� wy la�cznie Matematycy � kt�orzy zawsze m�owia� prawde�,
i Kre�tacze � kt�orzy zawsze k lamia�. W czasie swoich podr�o
zy dr Guliwer spotka l
7 mieszka�nc�ow tej wyspy siedza�cych wok�o l okra�g lego sto lu. Ka
zdy z nich powiedzia l:
Siedze� pomie�dzy dwoma Kre�taczami. Ilu Kre�taczy siedzia lo przy tym stole?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) Nie mo
zna tego ustali�c

17. Ka
zdy z tr�ojmian�ow x2 +ax+ b oraz x2 + bx+a ma pierwiastki rzeczywiste. Wiadomo,

ze a 6= b i 
ze suma kwadrat�ow pierwiastk�ow pierwszego tr�ojmianu jest r�owna sumie
kwadrat�ow pierwiastk�ow drugiego tr�ojmianu. Ile jest r�owna warto�s�c sumy a+ b?
A) 0 B) −2 C) 4 D) −4 E) Nie mo
zna tego ustali�c

18. Rysunek obok przedstawia kwadrat i tr�ojka�t r�ownoboczny. Obw�od
kwadratu jest r�owny 4. Ile jest r�owny obw�od tr�ojka�ta?
A) 4 B) 3 +

√
3 C) 3 D) 3 +

√
2 E) 4 +

√
3

19. W ka
zde z dziesie�ciu k�o lek na zamieszczonym obok diagramie
wpisano jedna� z liczb: 0, 1, 2. Wiadomo, 
ze suma liczb w
wierzcho lkach ka
zdego bia lego tr�ojka�ta jest podzielna przez
3 i 
ze suma liczb w wierzcho lkach ka
zdego czarnego tr�ojka�ta
nie jest podzielna przez 3. Trzy spo�sr�od liczb wpisanych do
diagramu zosta ly ujawnione. Jaka liczba mog la by�c wpisana
w �srodkowe k�o lko, oznaczone x?

0

2

x 2

A) Tylko 0 B) Tylko 1 C) Tylko 2 D) Tylko 0 lub 1 E) Ka
zda z liczb 0, 1, 2

20. Rysunek obok przedstawia pie��c punkt�ow na okre�gu: A,
B, C, D i E, prosta� styczna� do okre�gu w punkcie A oraz
cie�ciwy  la�cza�ce punkt A z pozosta lymi punktami. Ka�ty
oznaczone na rysunku litera� α sa� r�owne. Jaka jest miara
ka�ta ABD?
A) 66◦ B) 70,5◦ C) 72◦ D) 75◦ E) 77,5◦

A

C

B

E

D

α
α
α
αα

?

Pytania po 5 punkt�ow

21. Ile rozwia�za�n ma r�ownanie

(x2 − 4x+ 5)x
2+x−30 = 1?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Niesko�nczenie wiele

22. Na okre�gu opisano czworoka�t. Stosunek obwodu czworoka�ta do d lugo�sci okre�gu jest
r�owny 4 : 3. Ile jest r�owny stosunek pola czworoka�ta do pola ko la ograniczonego tym
okre�giem?
A) 4 : π B) 3

√
2 : π C) 16 : 9 D) π : 3 E) 4 : 3


