
23. Liczba dwucyfrowa ma zapis dziesie�tny ab (a i b to cyfry). Przez kt�ora� z poni
zszych
liczb na pewno podzielna jest liczba sze�sciocyfrowa ababab?
A) 2 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

24. Tworzymy kody o siedmiu znakach, w kt�orych ka
zdy znak jest cyfra�. Je�sli cyfra
wyste�puje w kodzie, to liczba jej wysta�pie�n jest r�owna tej cyfrze, a identyczne cyfry
wypisywane sa� zawsze obok siebie. Przyk ladami takich kod�ow sa�: 4444333, 1666666. Ile
r�o
znych takich kod�ow mo
zna utworzy�c?
A) 6 B) 7 C) 10 D) 12 E) 13

25. Piotr wpisuje w pola diagramu przedstawionego obok liczby
naturalne zgodnie z zasada�, 
ze ka
zda liczba (z wyja�tkiem liczb
z dolnego wiersza) jest suma� dw�och sa�siaduja�cych z nia� liczb
poni
zej. Co najwy
zej ile liczb nieparzystych Piotr mo
ze wpisa�c
w ten diagram?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

26. Agnieszka obliczy la sume� ka�t�ow wewne�trznych wieloka�ta wypuk lego. W swoich
rachunkach pomine� la jeden z ka�t�ow i otrzyma la wynik 2017◦. Jaka� miare� mia l ka�t,
kt�ory Agnieszka pomine� la w rachunkach?
A) 37◦ B) 53◦ C) 97◦ D) 127◦ E) 143◦

27. Pracuja�ca� bez po�slizgu przek ladnie� pasowa� tworza� 3 ko la: A, B i C (patrz rysunek).
Ko lo B wykonuje 4 pe lne obroty, gdy ko lo A wykonuje 5 pe lnych obrot�ow i wykonuje
6 pe lnych obrot�ow, gdy ko lo C wykonuje 7 pe lnych obrot�ow. Ile jest r�owny obw�od ko la
A, je�sli obw�od ko la C jest r�owny 30 cm?

A) 30 cm B) 28 cm C) 27 cm D) 24 cm E) 21 cm

28. Wypisano jedna za druga� siedem liczb: a, b, c, d, e, f , g. Suma tych wszystkich liczb jest
r�owna 2017, a sa�siednie liczby r�o
znia� sie� o 1. Kt�ora z tych liczb mo
ze by�c r�owna 286?
A) Tylko a lub g B) Tylko b lub f C) Tylko c lub e D) Tylko d E) Ka
zda z nich

29. Punkty A i B le
za� na okre�gu o �srodku punkcie M (patrz
rysunek). Prosta PB jest styczna do tego okre�gu w punkcie
B. Co wie�cej, d lugo�sci PA i MB sa� liczbami ca lkowitymi,
a PB = PA+6. Co najwy
zej ile warto�sci mo
ze przyjmowa�c
MB?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

M

P

B

A

30. Trzydzie�sci tancerek ustawi lo sie� w kre�gu twarzami skierowanymi do jego �srodka. Na
has lo ½Zwrot!� niekt�ore z tancerek obr�oci ly sie� w lewo, a wszystkie pozosta le w prawo.
Tancerki, kt�ore stane� ly twarza� w twarz, powiedzia ly ½Cze�s�c�. Okaza lo sie�, 
ze takich
tancerek by lo 10. Naste�pnie na has lo ½P�o lobr�ot!� wszystkie tancerki wykona ly p�o l obrotu
i zn�ow te, kt�ore stane� ly twarza� w twarz, powiedzia ly ½Cze�s�c�. Ile tancerek powiedzia lo
½Cze�s�c� tym razem?
A) 10 B) 20 C) 8 D) 15 E) Nie mo
zna tego ustali�c
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Pytania po 3 punkty

1. W puste pola diagramu wpisujemy liczby w taki spos�ob, 
ze
ka
zda liczba (opr�ocz liczb z dolnego wiersza) jest suma� dw�och
sa�siaduja�cych z nia� liczb poni
zej. Jaka liczba znajdzie sie� w
polu oznaczonym znakiem zapytania?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

2039

2020

2017?

2. Na prze�zroczystym kawa lku szyby Piotr napisa l s lowo
KENG	URA (patrz rysunek obok). Co zobaczy Piotr, je�sli
odwr�oci ten kawa lek szyby na druga� strone�?

KENGŪRA

A) B) C) D) E)

3. Ania u lo
zy la dekoracje� z szarych i bia lych kartek papieru w kszta lcie
czteroramiennej gwiazdy (patrz rysunek). Pola tych gwiazd sa� r�owne:
1 cm2, 4 cm2, 9 cm2 i 16 cm2. Ile jest r�owne pole widocznego szarego
obszaru?
A) 9 cm2 B) 10 cm2 C) 11 cm2 D) 12 cm2 E) 13 cm2

4. Marysia ma 24 euro, a ka
zda z jej trzech si�ostr ma po 12 euro. Po ile euro powinna da�c
Marysia ka
zdej ze swoich si�ostr, aby wszystkie cztery dziewcze�ta mia ly po tyle samo
euro?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

5. Kt�ora� z krzywych zakre�sli �srodek ko la tocza�cego sie� po zygzakowatej linii?

A) B) C)

D) E)

6. Dziewcze�ta trzymaja�c sie� za re�ce ta�ncza� w kre�gu. Alicja jest pia�ta na lewo od Beaty i
�osma na prawo od niej. Ile dziewcza�t ta�nczy w tym kre�gu?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15



7. Ko lo o promieniu 1 toczy sie� po linii prostej od punktu K do punktu L, gdzie KL = 11π
(patrz rysunek). Jakie jest po lo
zenie tego ko la w punkcie L?

K L

A) B) C) D) E)

8. W tym sezonie szachista Marcin rozegra l ju
z 15 partii, z kt�orych 9 wygra l. Pozosta lo
mu do rozegrania jeszcze 5 partii. Jaki be�dzie procent wygranych przez niego partii w
tym sezonie, je
zeli wygra wszystkie pozosta le?
A) 60 % B) 65 % C) 70 % D) 75 % E) 80 %

9. W wyspiarskim pa�nstwie Abacja jedna �osma wszystkich podatnik�ow nie p laci podatku
dochodowego. Trzy si�odme p laca�cych podatek dochodowy p laci go w pe lnej wysoko�sci,
a pozostali odliczaja� ulge�. Jaka� cze��s�c wszystkich podatnik�ow stanowia� podatnicy
odliczaja�cy ulge�?
A) 1

2 B) 1
3 C) 1

5 D) 1
7 E) 3

7

10. Nauczyciel ma pude lko z 
zetonami w trzech kolorach. Znajduja� sie� w nim 203 czerwone

zetony, 117 bia lych i 28 niebieskich. Uczniowie kolejno wyjmuja� po jednym 
zetonie bez
ogla�dania jakiego jest koloru. Co najmniej ile 
zeton�ow trzeba wyja��c, aby mie�c pewno�s�c,

ze w�sr�od wyje�tych 
zeton�ow sa� 3 tego samego koloru?
A) 3 B) 6 C) 7 D) 28 E) 203

Pytania po 4 punkty

11. W trapezie ABCD boki AB i CD sa� do siebie r�ownoleg le i
AB = 50, za�s CD = 20. Na boku AB wybrano taki punkt
E, 
ze odcinekDE dzieli ten trapez na dwie cze��sci o r�ownych
polach. Jaka jest d lugo�s�c odcinka AE?
A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

A E B

CD

12. Ile jest takich liczb naturalnych A, 
ze dok ladnie jedna z liczb: A albo A+ 20 jest liczba�
czterocyfrowa�?
A) 19 B) 20 C) 38 D) 39 E) 40

13. �Srodek ka
zdego z bok�ow tr�ojka�ta r�ownobocznego zrzutowano
prostopadle na pozosta le dwa jego boki. Boki zacieniowanego
sze�scioka�ta zawieraja� sie� w odcinkach  la�cza�cych te �srodki z ich rzutami
(patrz rysunek). Jaka� cze��s�c pola tr�ojka�ta stanowi pole zacieniowanego
sze�scioka�ta?
A) 1

3 B) 2
5 C) 4

9 D) 1
2 E) 2

3

14. Suma kwadrat�ow trzech kolejnych liczb ca lkowitych dodatnich jest r�owna 770. Ile jest
r�owna najwie�ksza z tych trzech liczb?
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19

15. Ka
zde z przedstawionych pude lek zawiera pewna� liczbe� kulek czerwonych i niebieskich
zgodnie z oznaczeniami na pude lkach. Bartek musi wylosowa�c jedna� kulke� z dowolnego
pude lka. Z kt�orego pude lka powinien losowa�c, aby mie�c jak najwie�ksza� szanse�
wylosowania niebieskiej kulki?

A)
1 0 b l u e , 8 r e d

10 niebieskich, 
8 czerwonych B)

1 0 b l u e , 8 r e d

6 niebieskich, 
4 czerwone C)

1 0 b l u e , 8 r e d

8 niebieskich, 
6 czerwonych

D)
1 0 b l u e , 8 r e d

7 niebieskich, 
7 czerwonych E)

1 0 b l u e , 8 r e d

12 niebieskich, 
9 czerwonych

16. Tymoteusz uk lada sobie plan trening ow biegowych na miesia�c, kt�ory musi spe lnia�c
naste�puja�ce trzy warunki: treningi nie odbywaja� sie� dzie�n po dniu, odbywaja� sie� w te
same dni tygodnia i w ka
zdym tygodniu sa� 3 treningi. Na ile sposob�ow mo
zna u lo
zy�c
taki plan?
A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 35

17. Ka
zdy z czterech braci jest innego wzrostu. Rafa l jest o tyle centymetr�ow ni
zszy od
Stasia, o ile jest wy
zszy od Paw la. O te� sama� liczbe� centymetr�ow Olek jest ni
zszy od
Paw la. Rafa l ma 184 cm wzrostu, a �srednia arytmetyczna wzrostu wszystkich braci
wynosi 178 cm. Ile centymetr�ow wzrostu ma Olek?
A) 160 cm B) 166 cm C) 172 cm D) 184 cm E) 190 cm

18. Ka
zdy z czterech ch lopc�ow ma mniej ni
z 18 lat i ka
zdy z nich jest w innym wieku.
Iloczyn liczb lat tych ch lopc�ow jest r�owny 882. Ile jest r�owna suma lat tych ch lopc�ow?
A) 23 B) 25 C) 27 D) 31 E) 33

19. W puste pola tablicy 3 × 3 (patrz rysunek) wpisujemy liczby tak, 
ze
sumy liczb stoja�cych w ka
zdym z czterech kwadrat�ow 2× 2 tej tablicy
sa� sobie r�owne. Jaka� liczbe� musimy wpisa�c w naro
zne pole oznaczone
znakiem zapytania?
A) 5 B) 4 C) 1 D) 0 E) Liczby tej nie mo
zna wyznaczy�c

2

3 1

?

20. Wynalazca Klapaucjusz skonstruowa l robota obdarzonego sztuczna� inteligencja�.
Niestety w wyniku b le�du w programie w ka
zdych trzech kolejnych wypowiadanych przez
niego zdaniach jest dok ladnie jedno fa lszywe. Robot poproszony o podanie w lasno�sci
pewnej liczby dwucyfrowej powiedzia l w kolejno�sci: ½Jedna� z jej cyfr jest 2. Jest wie�ksza
ni
z 50. Jest parzysta. Jest mniejsza ni
z 30. Jest podzielna przez 3. Jedna� z jej cyfr jest
7 .� Ile jest r�owna suma cyfr tej liczby?
A) 9 B) 12 C) 13 D) 15 E) 17

Pytania po 5 punkt�ow

21. W czworoka�cie wypuk lym ABCD przeka�tne sa� prostopad le. Je�sli
AB = 2017, BC = 2018 i CD = 2019, to d lugo�s�c AD wynosi

A) 2016 B) 2018 C)
√

20202 − 4 D)
√

20182 + 2 E) 2020 A B

CD 2019

20
18

2017

22. Na �scianach sze�sciennej kostki widnieja� liczby: −3, −2, −1, 0, 1, 2. Rzucamy dwukrotnie
ta� kostka�, a wynik zapisujemy w postaci pary (a, b), gdzie a jest liczba� wyrzucona� w
pierwszym rzucie, a b liczba� wyrzucona� w drugim rzucie. Jakie jest prawdopodobie�nstwo
tego, 
ze iloczyn ab jest ujemny?
A) 1

2 B) 1
4 C) 11

36 D) 13
36 E) 1

3


