
19. Zosia zrobi la pasek dla lalki. Do nierozcia�gliwej tasiemki przyszy la z jednej strony
guzik, a z drugiej strony wykona la pie��c dziurek w odleg lo�sci co 2 cm (patrz

rysunek).
Pasek niezapie�ty Pasek zapie�ty na pierwsza� dziurke�

2 cm
O ile d lu
zszy jest pasek zapie�ty na pierwsza� dziurke� od paska zapie�tego na pia�ta�

dziurke�?

A) O 4 cm B) O 8 cm C) O 10 cm D) O 16 cm E) O 20 cm

20. W pewnym staro
zytnym je�zyku ka
zdy z symboli , , , ,

oznacza jedna� z liczb 1, 2, 3, 4, 5, przy czym ka
zdy symbol oznacza inna�

liczbe�. Wiadomo, 
ze:

+ = + = + =

Kt�ory symbol oznacza liczbe� 3?

A) B) C) D) E)

21. Kangur Skoczek wykonuje tylko skoki o d lugo�sci 2 m i porusza sie� wed lug
naste�puja�cej zasady: po ka
zdych trzech skokach do przodu wykonuje jeden skok

do ty lu. Pokona l on pewna� trase� wykonuja�c w ten spos�ob  la�cznie czterna�scie

skok�ow. Ile metr�ow liczy la ta trasa?

A) 8 B) 16 C) 15 D) 24 E) 10

22. Du
zy prostoka�t zosta l podzielony na 7 kwadrat�ow � jak

na rysunku. Zacieniowano trzy najmniejsze kwadraty. Ile

takich ma lych kwadrat�ow wype lni ca ly du
zy prostoka�t?

A) 165 B) 176 C) 187 D) 198 E) 200

23. Dana jest pewna liczba dwucyfrowa. Je�sli dodamy do niej 11, to wynik be�dzie

liczba� trzycyfrowa�, je�sli za�s odejmiemy od niej 11, to wynik be�dzie r�owny

iloczynowi dw�och jednakowych liczb jednocyfrowych. Dana� liczba� dwucyfrowa�

jest

A) 75. B) 81. C) 89. D) 90. E) 92.

24. Jurek chce wpisa�c liczby od 1 do 7 do diagramu przedstawionego na

rysunku obok w taki spos�ob, aby w kratkach stykaja�cych sie� bokami

lub wierzcho lkami nie wysta�pi ly dwie kolejne liczby. Jaka� liczbe� mo
ze

Jurek wpisa�c w kratke� oznaczona� znakiem zapytania?

A) Ka
zda� 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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Klasy 3--4

Pytania po 3 punkty

1. Ala ma 10 piecza�tek z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. U
zywaja�c tych piecza�tek, odbi la
date� konkursu ½Kangur Matematyczny�. Ilu piecza�tek u
zy la?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) 10

815 0 3 2 01

2. Rysunek przedstawia 3 leca�ce strza ly i 9
nieruchomych balonik�ow. Gdy strza la tra� w

balonik, ten pe�ka, a strza la leci dalej, nie

zmieniaja�c kierunku lotu. W ile balonik�ow

tra�a� strza ly?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Hela ma 6 lat. Jej siostra jest od niej o dwa lata m lodsza, a brat o dwa lata

starszy. Po dodaniu do siebie liczb lat tej tr�ojki rodze�nstwa otrzymamy

A) 10 B) 15 C) 18 D) 21 E) 30

4. Na rysunku widzisz pie��c wkre�t�ow wkre�conych w kawa lek drewna.
Cztery z tych wkre�t�ow sa� r�ownej d lugo�sci, a jeden jest kr�otszy.

Kt�ory?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1
2

3 4

5

5. Biedronka Misia wygla�da tak: . Kt�ory z poni
zszych obrazk�ow na pewno

nie przedstawia Misi?

A) B) C) D) E)



6. Kasia z lo
zy la kartke� papieru na p�o l i z tak z lo
zonego papieru wycie� la naste�puja�cy

kszta lt: . Jeden z poni
zszych rysunk�ow przedstawia te� kartke� po roz lo
zeniu.

Kt�ory?

A) B) C) D) E)

7. Franek strzela l do tarczy (patrz rysunek).

W pierwszej pr�obie uzyska l trzema strza lami

12 punkt�ow. W drugiej uzyska l 15 punkty. Ile

punkt�ow uzyska l w trzeciej pr�obie?

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24 E) 27

12 15 ?

8. Mama poleci la Ewie nakry�c st�o l dla 8 os�ob. Ewa

mia la po lo
zy�c talerze i sztu�cce obok nich tak,

aby osoba siedza�ca przy stole mia la przy swoim

talerzu widelec po lewej, a n�o
z po prawej stronie.

Dla ilu os�ob Ewa po lo
zy la sztu�cce poprawnie?

A) 5 B) 4 C) 6 D) 2 E) 3

Pytania po 4 punkty

9. Marysia ma du
zo jednakowych kartonik�ow i uk lada z nich wzory. Jeden taki

kartonik wygla�da tak: . Ile z naste�puja�cych wzor�ow mo
ze otrzyma�c

Marysia, nie nak ladaja�c kartonik�ow na siebie?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Kuba zapisa l na tablicy liczbe� sk ladaja�ca� sie� z pie�ciu dziewia�tek. Naste�pnie doda l
dwie pierwsze cyfry tej liczby, po czym zmaza l je i w ich miejsce wpisa l otrzymana�

sume�. Naste�pnie to samo uczyni l z nowo otrzymana� liczba� i powtarza l te� czynno�s�c
z ka
zda� kolejna� liczba� tak d lugo, a
z uzyska l liczbe� jednocyfrowa�. Ile razy Kuba

wykona l opisana� czynno�s�c zamiany pierwszych dw�och cyfr liczby na ich sume�?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. Zosia pocie� la kartke� w kratke� na dwa rodzaje kawa lk�ow: kwadrat i trapez.

Kwadrat Trapez  L�od�z

Ilu takich kawa lk�ow potrzebuje, by u lo
zy�c z nich �gure�  lodzi?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

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

czarny na bia ly. Tak zmieniona� �gure� obr�ocono. Kt�ory z poni
zszych

rysunk�ow przedstawia otrzymana� �gure�?

A) B) C) D) E)

13. Kr�olik Mniam mia l 20 marchewek. Codziennie zjada l po dwie. W �srode� zjad l
dwunasta� marchewke�. W jakim dniu tygodnia zacza� l zjada�c swoje marchewki?

A) W poniedzia lek B) We wtorek C) W �srode� D) W czwartek E) W pia�tek

14. S lawek sklei l 10 sze�sciennych drewnianych klock�ow, tak jak

na rysunku obok. Naste�pnie pomalowa l otrzymana� bry le� ze

wszystkich stron. Ile z tych dziesie�ciu klock�ow ma pomalowane

dok ladnie cztery �sciany?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

15. Na krzaku r�o
zy jest 8 kwiatk�ow. Na ka
zdym kwiatku albo siedzi jeden motyl,

albo jedna wa
zka, albo nie siedzi 
zaden owad. Kwiatk�ow, na kt�orych nie siedzi


zaden owad, jest mniej ni
z po lowa.  La�czna liczba motyli na tych kwiatkach jest

dwa razy wie�ksza od  la�cznej liczby wa
zek. Ile motyli siedzi na kwiatkach?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

16. Kozio lek Mato lek postanowi l przej�s�c z

Makuszyc do Pacanowa przez wszystkie

miasta zaznaczone na mapie i wr�oci�c do

Makuszyc najkr�otsza� droga�. D lugo�s�c ca lej
trasy wynosi 100 km. Ponadto wiadomo, 
ze

odleg lo�s�c z Makuszyc do Marianowa przez

Kornelowo jest r�owna odleg lo�sci z Walentynowa do Pacanowa. Jak daleko jest z

Makuszyc do Pacanowa, je�sli idziemy najkr�otsza� droga�?

17

15

26

Makuszye

Paan�ow

Walentyn�ow

Marian�ow

Kornelowo

A) 17 km B) 23 km C) 26 km D) 33 km E) 35 km

Pytania po 5 punkt�ow

17. Ania ma dw�och braci, kt�orzy sa� bli�znie�tami. Bli�zniacy urodzili sie�, gdy Ania

mia la 8 lat. Teraz Ania ma o 5 lat wie�cej ni
z  la�czny wiek jej dw�och braci. Ile lat

ma teraz Ania?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

18. Cztery kule wa
za� odpowiednio 10 g, 20 g, 30 g i 40 g. Kt�ora kula wa
zy 30 g?

B D CA B
C D

A) A B) B C) C D) D E) Mo
ze by�c A lub B


