
22. Mamy pie��c kulek: A, B, C, D, E, z kt�orych jedna wa
zy 30 g, jedna 80 g, a trzy pozosta le
po 50 g. Wykonano pewne wa
zenia � patrz rysunek. Kt�ora z kulek wa
zy 30 g?

C D
A B A C

E B A D C B
E

A) A B) B C) C D) D E) E

23. Je
zeli A, B, C sa� r�o
znymi cyframi, to najwie�ksza mo
zliwa 6-cyfrowa liczba zapisana
przy u
zyciu 3 cyfr A, 2 cyfr B i 1 cyfry C nie mo
ze by�c r�owna
A) AAABBC B) CAAABB C) BBAAAC D) AAABCB E) AAACBB

24. Suma wieku Kasi i jej mamy jest r�owna 36, a suma wieku jej mamy i babci jest r�owna
81. Ile lat mia la babcia, gdy urodzi la sie� Kasia?
A) 28 B) 38 C) 45 D) 53 E) 56

25. Tomek chce podzieli�c liczby 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 na kilka grup, przy czym suma
liczb w ka
zdej grupie ma by�c taka sama. Jaka jest najwie�ksza liczba grup, kt�ore mo
ze
utworzy�c?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) Inna odpowied�z

26. Antek pocia� l w poprzek prostoka�tna� deske� o szeroko�sci 8 cm na 9
prostoka�tnych kawa lk�ow, z kt�orych jeden by l kwadratem. Antkowi
uda lo sie� z tych kawa lk�ow u lo
zy�c �gure� pokazana� na rysunku obok.
Jaka� d lugo�s�c mia la deska?
A) 150 cm B) 168 cm C) 196 cm D) 200 cm E) 232 cm

27. W ka
zde pole tablicy 5× 5 wpisujemy jedna� z liczb 0 lub 1 w taki spos�ob,
aby w ka
zdym kwadracie 2 × 2 tej tablicy dok ladnie 3 liczby by ly takie
same. Naste�pnie obliczamy sume� liczb w tej tablicy. Jaka� najwie�ksza� sume�
mo
zemy otrzyma�c?
A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 E) 18

28. Przy okra�g lym stole siedzi 14 os�ob. Ka
zda z tych os�ob albo zawsze k lamie, albo zawsze
m�owi prawde�. Ka
zda z nich powiedzia la: ½Obaj moi sa�siedzi sa� k lamcami�. Ilu najwie�cej
k lamc�ow mog lo siedzie�c przy stole?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 14

29. Osiem kostek domina przedstawionych na rysunku mo
zna umie�sci�c
w kwadratowej tablicy 4×4 w taki spos�ob, 
ze liczba oczek w ka
zdym
wierszu i w ka
zdej kolumnie be�dzie taka sama. Ile oczek znajduje sie�
na zakrytej cze��sci jednej z kostek?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

30. Liczby 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 rozmieszczamy w polach diagramu tak, aby
sumy trzech liczb wzd lu
z ka
zdej z trzech zaznaczonych linii prostych by ly
r�owne. Ile jest r�owna suma wszystkich liczb, kt�ore mo
zemy wpisa�c w pole
ze znakiem zapytania?
A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) 18

?
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U
zywa�c kalkulator�ow nie wolno!
Beniamin
Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

1. Rysunek przedstawia 3 strza ly w locie i 9
nieporuszaja�cych sie� balon�ow. Za ka
zdym razem,
gdy strza la uderza w balon, to balon pe�ka, a strza la
kontynuuje lot w tym samym kierunku. Ile balon�ow
ocaleje?
A) 3 B) 2 C) 6 D) 5 E) 4

2. Wynik kt�orego dzia lania jest najwie�kszy?
A) 2+0+1+8 B) 2 · 0 · 1 · 8 C) (2 + 0) · (1 + 8) D) 20 · 18 E) 2 · 0 + 1 · 8

3. Ustawiono trzy identyczne tarcze. Dorota,
strzelaja�c z  luku, tra� la dwukrotnie w ka
zda� z
nich. Na pierwszej tarczy uzyska la 14 punkt�ow,
na drugiej 16. Ile punkt�ow zdoby la na trzeciej
tarczy?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 22

14 16 ?

4. Ogr�od zosta l podzielony na kwadratowe rabatki. Dwa
�slimaki wystartowa ly jednocze�snie z punktu S w
zaznaczonych kierunkach (patrz rysunek) i porusza ly sie�
wzd lu
z ogrodzenia. Jeden �slimak porusza l sie� z pre�dko�scia�
2 metry na godzine� (2 m/h), drugi z pre�dko�scia� 1 metr na
godzine� (1 m/h). W jakim punkcie po raz pierwszy spotka ly sie� te �slimaki?
A) A B) B C) C D) D E) E

A B C D E

S1 m/h 2 m/h

5. Adam poprawnie wykona l odejmowanie dw�och liczb
dwucyfrowych, a naste�pnie dwie cyfry zamalowa l (patrz
rysunek). Ile jest r�owna suma zamalowanych cyfr?
A) 8 B) 9 C) 12 D) 13 E) 15

− 2 = 2 53

6. Z kwadratu o obwodzie 36 cm i czterech tr�ojka�t�ow r�ownobocznych
zbudowano �gure� � rysunek obok. Ile jest r�owny obw�od tej �gury?
A) 144 cm B) 120 cm C) 104 cm D) 90 cm E) 72 cm

7. Drugi dzie�n pewnego miesia�ca przypada w czwartek. W jakim dniu tygodnia przypada
25. dzie�n tego miesia�ca?
A) W poniedzia lek B) W �srode� C) W czwartek D) W sobote� E) W niedziele�



8. Ile razy nale
zy rzuci�c standardowa� sze�scienna� kostka� do gry, aby mie�c pewno�s�c, 
ze
przynajmniej jeden wynik powt�orzy sie�?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 12 E) 18

9. Trzy kwadraty tworza� �gure� pokazana� na rysunku
obok. Najmniejszy kwadrat ma bok d lugo�sci 3 cm. Ile
jest r�owna d lugo�s�c boku najwie�kszego kwadratu?
A) 4 cm B) 5 cm C) 6 cm D) 7 cm E) 8 cm

2 cm

2 cm

10. 
Zar�owki po la�czono jak na rysunku. Pocza�tkowo 
zadna 
zar�owka nie
�swieci. Gdy dotkniemy dowolna� 
zar�owke�, zapala sie� ona i wszystkie

zar�owki bezpo�srednio z nia� po la�czone. Ile najmniej 
zar�owek nale
zy
dotkna��c, aby zapali ly sie� wszystkie 
zar�owki?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Pytania po 4 punkty

11. W kt�orym z czterech kwadrat�ow A, B, C, D pole zacieniowanej �gury jest najwie�ksze?

A B C D

A) A B) B C) C D) D E) W ka
zdym jest takie samo

12. Dziewie��c aut dotar lo do skrzy
zowania (patrz
rysunek) i przejecha lo przez nie zgodnie
z zaznaczonym kierunkiem jazdy. Kt�ory z
poni
zszych rysunk�ow przedstawia te auta
po przejechaniu przez skrzy
zowanie?

A) B) C) D) E)

13. W poprawnie wykonanych dzia laniach pod ka
zda� �gura� kryje
sie� jedna z liczb 1, 2, 3, 4 i 5, przy czym pod �gurami tego
samego kszta ltu kryja� sie� te same liczby. Jaka liczba kryje sie�
pod tr�ojka�tem?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

+ — =

× :

8

= 8

14. W jednym z trzech pokoi znajduje sie� lew. Na drzwiach pokoju nr 1 wisi kartka z
napisem ½Tu nie ma lwa�. Na drzwiach pokoju nr 2 wisi kartka z napisem ½Tu jest lew�.
Na drzwiach pokoju nr 3 wisi kartka z napisem ½2 + 3 = 5�. Dok ladnie jedna z tych
informacji jest prawdziwa. W kt�orym pokoju znajduje sie� lew?
A) Na pewno w pokoju nr 1. B) Na pewno w pokoju nr 2.
C) Na pewno w pokoju nr 3. D) Lew mo
ze znajdowa�c sie� w ka
zdym pokoju.
E) Lew mo
ze znajdowa�c sie� zar�owno w pokoju nr 1, jak i w pokoju nr 2.

15. Ewa, Olga, Adam, Bartek i Tomek graja� w pi lke�. Zasady w tej grze sa� naste�puja�ce:
dziewczynka podaje pi lke� do dziewczynki lub do ch lopca, a ch lopiec do innego ch lopca,
ale nie do tego, od kt�orego w la�snie pi lke� otrzyma l. Gre� rozpoczyna Ewa, podaja�c pi lke�
do Adama. Kto wykona pia�te podanie pi lki?
A) Bartek B) Ewa C) Adam D) Olga E) Tomek

16. Julia chce wpisa�c liczbe� do ka
zdego pola tr�ojka�tnej tablicy i to tak, aby
suma liczb z ka
zdych dw�och p�ol maja�cych wsp�olny bok by la zawsze taka
sama. Julia wpisa la ju
z dwie liczby. Ile jest r�owna suma wszystkich liczb
w tej tablicy?
A) 18 B) 20 C) 21 D) 22 E) 24

17. W poniedzia lek Ala przes la la zdje�cie do pie�ciu przyjaci�o l. Ka
zdy, kto otrzyma l zdje�cie,
przesy la je w naste�pnym dniu do dw�och swoich przyjaci�o l, kt�orzy tego zdje�cia jeszcze
nie otrzymali. W jakim dniu tygodnia  la�czna liczba os�ob, kt�ore otrzyma ly to zdje�cie,
przekroczy 100?
A) We wtorek B) W �srode� C) W czwartek D) W pia�tek E) W sobote�

18. �Sciany sze�scianu pomalowano na czarno, bia lo i szaro, przy czym ka
zde dwie przeciwleg le
�sciany mia ly r�o
zny kolor. Kt�ora z �gur na pewno nie jest siatka� tego sze�scianu?

A) B) C) D) E)

19. W dzia laniu na rysunku obok r�o
znym literom A, B, C, D odpowiadaja� r�o
zne
cyfry. Jaka� cyfra� jest B?
A) 0 B) 2 C) 4 D) 5 E) 6

A B C+
C B A

D DDD

20. Dwa kwadratowe kartoniki � bia ly o boku d lugo�sci 8 cm i szary o boku
d lugo�sci 12 cm � wsunie�to jeden pod drugi, patrz rysunek obok.
Otrzymana� �gure� obrysowano. Ma ona obw�od 54 cm. Ile jest r�owna
d lugo�s�c odcinka oznaczonego znakiem zapytania?
A) 3 cm B) 3.5 cm C) 4 cm D) 4.5 cm E) 5 cm

?

Pytania po 5 punkt�ow

21. Na tablicy napisano liczby 3, 5, 2, 6, 1, 4 i 7. Tosia zapisa la do zeszytu 3 spo�sr�od nich,
kt�orych suma by la r�owna 8. Natomiast Zosia spo�sr�od liczb z tablicy zapisa la 3 liczby,
kt�orych suma by la r�owna 7. Ile takich samych liczb wybra ly te dziewczynki?
A) Ani jednej B) 1 C) 2 D) 3 E) Nie mo
zna tego okre�sli�c


