19. Zosia zrobila pasek dla lalki. Do nierozciagliwej tasiemki przyszyla z jednej strony

guzik, a z drugiej strony wykonala piec dziurek w odleglosci co 2 cm (patrz
rysunek).
Pasek niezapiety
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Pasek zapiety na pierwsza dziurke

2 cm

O ile dluzszy jest pasek zapiety na pierwsza dziurke od paska zapietego na piata
dziurke?
A) O 4 cm B) O 8 cm C) O 10 cm D) O 16 cm E) O 20 cm

20. W pewnym starozytnym jezyku kazdy z symboli

,

,

,

,

oznacza jedna z liczb 1, 2, 3, 4, 5, przy czym kazdy symbol oznacza inna
liczbe. Wiadomo, ze:

+

=

+

=

+

=

Ktory symbol oznacza liczbe 3?

A)

B)

C)

D)

E)

21. Kangur Skoczek wykonuje tylko skoki o dlugosci 2 m i porusza sie wedlug

nastepujacej zasady: po kazdych trzech skokach do przodu wykonuje jeden skok
do tylu. Pokonal on pewna trase wykonujac w ten sposob lacznie czternascie
skokow. Ile metrow liczyla ta trasa?
A) 8 B) 16 C) 15 D) 24 E) 10
22. Duzy prostokat zostal podzielony na 7 kwadratow  jak
na rysunku. Zacieniowano trzy najmniejsze kwadraty. Ile
takich malych kwadratow wypelni caly duzy prostokat?
A) 165 B) 176 C) 187 D) 198 E) 200

23. Dana jest pewna liczba dwucyfrowa. Jesli dodamy do niej 11, to wynik bedzie

liczba trzycyfrowa, jesli zas odejmiemy od niej 11, to wynik bedzie r
owny
iloczynowi dwoch jednakowych liczb jednocyfrowych. Dana liczba dwucyfrowa
jest
A) 75. B) 81. C) 89. D) 90. E) 92.
24. Jurek chce wpisac liczby od 1 do 7 do diagramu przedstawionego na
rysunku obok w taki sposob, aby w kratkach stykajacych sie bokami
?
lub wierzcholkami nie wystapily dwie kolejne liczby. Jaka liczbe moze
Jurek wpisac w kratke oznaczona znakiem zapytania?
A) Kazda z siedmiu liczb B) Tylko 1, 3, 5 lub 7 C) Tylko 2, 4 lub 6
D) Tylko liczbe 4
E) Tylko 1 lub 7
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Pytania po 3 punkty
1. Ala ma 10 pieczatek z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4,

1 5

0 3

5, 6, 7, 8, 9. Uzywajac tych pieczatek, odbila
date konkursu ½Kangur Matematyczny. Ilu pieczatek uzyla?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 10

2 0 1 8

2. Rysunek przedstawia 3 lecace strzaly i 9

nieruchomych balonikow. Gdy strzala tra w
balonik, ten peka, a strzala leci dalej, nie
zmieniajac kierunku lotu. W ile balonikow
traa strzaly?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Hela ma 6 lat. Jej siostra jest od niej o dwa lata mlodsza, a brat o dwa lata
starszy. Po dodaniu do siebie liczb lat tej trojki rodze
nstwa otrzymamy
A) 10 B) 15 C) 18 D) 21 E) 30

4. Na rysunku widzisz piec wkretow wkreconych w kawalek drewna.

Cztery z tych wkretow sa rownej dlugosci, a jeden jest krotszy.
Ktory?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5. Biedronka Misia wyglada tak:

1

2

B)

4
5

. Ktory z ponizszych obrazkow na pewno

nie przedstawia Misi?

A)

3

C)

D)

E)

6. Kasia zlozyla kartke papieru na pol i z tak zlozonego papieru wyciela nastepujacy
ksztalt:

. Jeden z ponizszych rysunkow przedstawia te kartke po rozlozeniu.

Ktory?

B)

A)

C)

D)

E)

12

15

?

Pytania po 4 punkty
9. Marysia ma duzo jednakowych kartonikow i uklada z nich wzory. Jeden taki

kartonik wyglada tak:
. Ile z nastepujacych wzor
ow moze otrzymac
Marysia, nie nakladajac kartonikow na siebie?

C) 3

D) 4

C)

D)

E)

dwunasta marchewke. W jakim dniu tygodnia zaczal zjadac swoje marchewki?
A) W poniedzialek B) We wtorek C) W srode D) W czwartek E) W piatek

14. Slawek skleil 10 szesciennych drewnianych klockow, tak jak

miala polozyc talerze i sztucce obok nich tak,
aby osoba siedzaca przy stole miala przy swoim
talerzu widelec po lewej, a noz po prawej stronie.
Dla ilu osob Ewa polozyla sztucce poprawnie?
A) 5 B) 4 C) 6 D) 2 E) 3

B) 2

B)

13. Krolik Mniam mial 20 marchewek. Codziennie zjadal po dwie. W srode zjadl

8. Mama polecila Ewie nakryc stol dla 8 osob. Ewa

A) 1

czarny na bialy. Tak zmieniona gure obr
ocono. Ktory z ponizszych
rysunkow przedstawia otrzymana gure?

A)

7. Franek

strzelal do tarczy (patrz rysunek).
W pierwszej probie uzyskal trzema strzalami
12 punktow. W drugiej uzyskal 15 punkty. Ile
punktow uzyskal w trzeciej probie?
A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

12. Na obrazku pokazanym obok kolor bialy zamieniono na czarny, a kolor

E) 5

10. Kuba zapisal na tablicy liczbe skladajaca sie z pieciu dziewiatek. Nastepnie dodal

dwie pierwsze cyfry tej liczby, po czym zmazal je i w ich miejsce wpisal otrzymana
sume. Nastepnie to samo uczynil z nowo otrzymana liczba i powtarzal te czynnosc
z kazda kolejna liczba tak dlugo, az uzyskal liczbe jednocyfrowa. Ile razy Kuba
wykonal opisana czynnosc zamiany pierwszych dwoch cyfr liczby na ich sume?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. Zosia pociela kartke w kratke na dwa rodzaje kawalkow: kwadrat i trapez.

na rysunku obok. Nastepnie pomalowal otrzymana bryle ze
wszystkich stron. Ile z tych dziesieciu klockow ma pomalowane
dokladnie cztery sciany?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
15. Na krzaku rozy jest 8 kwiatkow. Na kazdym kwiatku albo siedzi jeden motyl,
albo jedna wazka, albo nie siedzi zaden owad. Kwiatkow, na ktorych nie siedzi
zaden owad, jest mniej niz polowa. Laczna liczba motyli na tych kwiatkach jest
dwa razy wieksza od lacznej liczby wazek. Ile motyli siedzi na kwiatkach?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16. Koziolek Matolek postanowil przejsc z

Marian
ow Walentynow
15
Kornelowo

Makuszyc do Pacanowa przez wszystkie
miasta zaznaczone na mapie i wrocic do
17
26
Makuszyc najkrotsza droga. Dlugosc calej
trasy wynosi 100 km. Ponadto wiadomo, ze
Makuszy e
Pa anow
odleglosc z Makuszyc do Marianowa przez
Kornelowo jest rowna odleglosci z Walentynowa do Pacanowa. Jak daleko jest z
Makuszyc do Pacanowa, jesli idziemy najkrotsza droga?
A) 17 km B) 23 km C) 26 km D) 33 km E) 35 km

Pytania po 5 punktow
17. Ania ma dwoch braci, ktorzy sa bliznietami. Blizniacy urodzili sie, gdy Ania
miala 8 lat. Teraz Ania ma o 5 lat wiecej niz laczny wiek jej dwoch braci. Ile lat
ma teraz Ania?
A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

18. Cztery kule waza odpowiednio 10 g, 20 g, 30 g i 40 g. Ktora kula wazy 30 g?
Kwadrat

Trapez

Ilu takich kawalkow potrzebuje, by ulozyc z nich gure lodzi?
B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

A) 5

AB

Lodz

A) A

B) B

C) C

D) D

CD

BD

C

E) Moze byc A lub B

