25. Kazdy z wierzcholkow 18-kata foremnego oznaczamy liczba calkowita w
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A

taki spos
ob, ze kazda liczba oznaczajaca wierzcholek jest suma dw
och
liczb, kt
orymi oznaczono wierzcholki z nim sasiadujace. Trzy wierzcholki
sa juz oznaczone  patrz rysunek. Ile jest r
owne A?
A) 2018 B) −20 C) 18 D) 38 E) −38
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26. Prostokat o wymiarach calkowitych dzielimy na kwadraty jednostkowe,

nastepnie pewne z tych kwadrat
ow zamalowujemy, a w kazdy
1
2 1
niezamalowany kwadrat wpisujemy liczbe jego bok
ow, kt
ore sa
0
3
jednoczesnie bokami kwadrat
ow zamalowanych (patrz przyklad
1
2 1
wykonania tej procedury dla prostokata 3 × 4). Ile jest r
owna mozliwie
najwieksza wartosc sumy liczb wpisanych w prostokat 3 × 11 w wyniku
zastosowania opisanej procedury?
A) 25 B) 30 C) 33 D) 52 E) 55
27. Z szescianu zbudowanego z 3 × 3 × 3 malych szescianow wyjeto 7 malych
szescian
ow i otrzymano dziurawy szescian, kt
orego widok od strony kazdego
z jego wierzcholk
ow przedstawia rysunek. Jak wyglada przekr
oj dziurawego
szescianu plaszczyzna przechodzaca przez srodek szescianu i prostopadla do
jednej z jego przekatnych?

A)

B)

C)

D)

E)

28. Kazda liczbe ze zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6} wpisujemy w dokladnie jedno pole tablicy 2×3 (nie
pozostawiajac pustych p
ol). Ile jest takich wypelnie
n tablicy, ze suma liczb w kazdym
wierszu i w kazdej kolumnie jest podzielna przez 3?
A) 36 B) 42 C) 45 D) 48 E) 54
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Pytania po 3 punkty
1. W pewnej rodzinie kazde dziecko ma przynajmniej dwoch braci i przynajmniej jedna
siostre. Co najmniej ile dzieci jest w tej rodzinie?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. Z ilu pierscieni przedstawionych na rysunku sklada sie lancuch
zawierajacy pierscie
n wskazany strzalka?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

3. Dlugosci dwoch bokow trojkata sa rowne 5 i 2, a dlugosc trzeciego boku jest liczba
calkowita nieparzysta. Ile jest r
owna dlugosc tego boku tr
ojkata?
B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

A) 3

4. Na rysunku przedstawiono prostokat o wymiarach 7 × 11 zawierajacy

dwa okregi, z kt
orych kazdy styka sie z trzema bokami prostokata. Jaka
jest odleglosc pomiedzy srodkami tych okreg
ow?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

29. Z kartki papieru w linie wycieto pieciokat foremny. W kolejnych ruchach

pieciokat ten obracamy wok
ol jego srodka o kat 21◦ w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu wskaz
owek zegara. Sytuacje po pierwszym
ruchu pokazuje rysunek. Kt
ory z ponizszych rysunk
ow pokazuje sytuacje
w chwili, gdy pieciokat po raz pierwszy zakryje otwor powstaly po jego
wycieciu?

5. Suma kolejnych pieciu liczb calkowitych jest rowna 102018 . Ile jest rowna trzecia z tych
liczb?
A) 102013

B) 52017

C) 102017

D) 22018

6. Sumy pol zacieniowanych czesci kazdego z
A)

B)

C)

D)

E)

30. W czworokacie ABDC przekatna AD jest srednica opisanego

na nim okregu i ∠BAC = 60◦ . Prostopadla do boku
AC poprowadzona przez punkt B przecina odcinek AC w
punkcie
dlugosc boku BD?
√ E , przy czym EC = 3.√Jaka jest √
A) 3 B) 2 C) 3 D) 2 3 E) 3 2

B
A

D

60◦
E
C
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E) 2 · 102017

trzech przystajacych szesciokat
ow foremnych
sa r
owne odpowiednio X , Y i Z (patrz
rysunek). Kt
ore z ponizszych zda
n jest
prawdziwe?
A) X = Y = Z B) Y = Z 6= X C) Z = X 6= Y
E) Wartosci X , Y , Z sa parami rozne

X

Y

Z

D) X = Y 6= Z

7. Maria zerwala w swoim sadzie 42 jablka, 60 gruszek i 90 sliwek. Zamierza ona
porozkladac wszystkie owoce do koszyk
ow w taki spos
ob, aby zawartosci koszyk
ow byly
jednakowe. W ilu co najwyzej koszykach moze rozmiescic te owoce?
A) 3 B) 6 C) 10 D) 14 E) 42

8. W prawidlowo wykonanym dzialaniu dodawania pewne cyfry zastapiono
literami P , Q, R, S . Ile jest r
owna suma P + Q + R + S ?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 24

+

P 4 5
QRS
6 5 4

9. Ile jest rowna suma 25% liczby 2018 i 2018% liczby 25?
A) 1009 B) 2016 C) 2018 D) 3027 E) 5045

A) 110 cm

B) 120 cm

C) 130 cm

D) 140 cm

swoje marzenie z pomoca ojca i swoich dw
och braci, kt
orzy dali jej kwote potrzebna
na zakup. Ojciec dal jej polowe kwoty, kt
ora dostala od swoich braci. Starszy brat dal
jej jedna trzecia kwoty, kt
ora dostala od ojca i mlodszego brata. Od mlodszego brata
otrzymala 10 EUR. Ile kosztowala ta ksiazka?
A) 24 EUR B) 26 EUR C) 28 EUR D) 30 EUR E) 32 EUR

17. Ile jest liczb trzycyfrowych o tej wlasnosci, ze liczba dwucyfrowa otrzymana z takiej

10. Odleglosc od grzbietu kota spiacego na podlodze do
czubka glowy kota siedzacego na stole jest r
owna
150 cm. Natomiast odleglosc od czubka glowy kota
siedzacego na podlodze do grzbietu kota spiacego
na stole jest rowna 110 cm (patrz rysunek). Jaka
wysokosc ma ten st
o l?

16. Zosia chciala kupic wymarzona ksiazke, ale nie miala zadnych pieniedzy. Zrealizowala

150 cm

110 cm

E) 150 cm

Pytania po 4 punkty

19. W pewnej wyzszej szkole humanistycznej mozna uczyc sie jezykow, historii i lozoi.
B

11. W grae przedstawionym na rysunku poruszamy sie od punktu A

do punktu B zgodnie ze strzalkami. Ile jest wszystkich takich
dr
og?
A
A) 20 B) 16 C) 12 D) 9 E) 6

12. Franek wypisywal kolejne liczby naturalne w ten sposob, ze kazda liczbe n napisal n razy:
1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, . . .. Sko
nczyl po napisaniu 105 liczb. Ile razy zapisal
liczbe podzielna przez 3?
A) 4 B) 12 C) 21 D) 30 E) 45

13. W jednym z trzech pokoi znajduje sie lew. Na drzwiach pokoju nr 1 wisi kartka z
napisem ½Tu jest lew. Na drzwiach pokoju nr 2 wisi kartka z napisem ½Tu nie ma lwa.
Na drzwiach pokoju nr 3 wisi kartka z napisem ½ 2 + 3 = 2 × 3. Dokladnie 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 moze znajdowac sie w kazdym pokoju
E) Lew moze znajdowac sie zarowno w pokoju nr 1, jak i w pokoju nr 2

14. Po tej samej stronie ulicy zbudowano dwa domy studenckie. Wejscia do nich znajduja

sie przy ulicy i sa odlegle od siebie o 250 metr
ow. Pierwszy z dom
ow zamieszkuje
100 student
ow, a drugi 150 student
ow. W kt
orym miejscu nalezy zbudowac przystanek
autobusowy, aby suma odleglosci od przystanku do swojego domu, jakie musza pokonac
wszyscy studenci zamieszkujacy te domy, byla jak najmniejsza?
A) Gdziekolwiek pomiedzy tymi domami B) Naprzeciw wejscia do pierwszego domu
C) 100 m od wejscia do pierwszego domu D) 100 m od wejscia do drugiego domu
E) Naprzeciw wejscia do drugiego domu

15. Ile cyfr w zapisie dziesietnym ma liczba 19 × 102018 × (102018 − 1)?
A) 2017 B) 2018 C) 4035 D) 4036 E) 4037

liczby poprzez wykreslenie srodkowej cyfry jest r
owna 91 tej liczby?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
√
18. Wiadomo, ze 20182 + 20182 + . . . + 20182 = 201810 . Ile razy skladnik 20182 wystepuje
w sumie pod pierwiastkiem?
A) 5 B) 8 C) 18 D) 20188 E) 201818

35% studentow uczacych sie jezyka w tej szkole uczy sie jezyka angielskiego. 13%
student
ow szkoly uczy sie innego jezyka niz angielski. Zaden ze student
ow tej szkoly nie
uczy sie wiecej niz jednego jezyka. Jaki procent student
ow tej szkoly uczy sie jezyk
ow?
A) 13% B) 20% C) 22% D) 48% E) 65%

20. Wewnatrz kwadratu o boku dlugosci 4 narysowano 8 przystajacych do
siebie p
olokreg
ow. Ile jest r
owna suma p
ol niezacieniowanych czesci
kwadratu?
A) 2π B) 3π C) 6 + π D) 3π − 2 E) Inna liczba

Pytania po 5 punktow
21. Na wydruku komputerowym skladajacym sie z liczb calkowitych widnieje liczba 2018.
Zar
owno suma wszystkich wydrukowanych liczb, jak i ich iloczyn sa r
owne po 2018.
Kt
ora z ponizszych liczb moze byc r
owna liczbie liczb na tym wydruku?
A) 2016 B) 2017 C) 2018 D) 2019 E) 2020

22. Dane sa cztery liczby dodatnie. Sposrod nich wybieramy trzy liczby, obliczamy ich

srednia arytmetyczna i do niej dodajemy niewybrana czwarta liczbe. W wyniku takiej
operacji wykonanej dla kazdej z czterech mozliwosci otrzymano nastepujace wyniki: 17,
21, 23, i 29. Ile jest r
owna najwieksza liczba wsr
od czterech danych liczb?
A) 12 B) 15 C) 21 D) 24 E) 29

23. Kolejne wierzcholki 2018-kata foremnego ponumerowano liczbami od 1 do 2018. W

wielokacie tym poprowadzono przekatna laczaca wierzcholki o numerach 18 i 1018 oraz
przekatna laczaca wierzcholki o numerach 1018 i 2000. Przekatne te podzielily dany
wielokat foremny na 3 wielokaty. Ile wierzcholk
ow ma kazdy z tych trzech wielokat
ow?
A) 38, 983, 1001 B) 37, 983, 1001 C) 38, 982, 1001 D) 37, 982, 1000 E) 37, 983, 1002

24. Pewnego dnia kazdy z 40 pociagow wykonuje jeden kurs pomiedzy pewnymi dwoma

miastami sposr
od pieciu miast M , N , O, P i Q. Dziesiec z tych pociag
ow wykonuje kurs
do M albo z M . Dziesiec z tych pociag
ow wykonuje kurs do N albo z N . Dziesiec z tych
pociag
ow wykonuje kurs do O albo z O. Dziesiec z tych pociag
ow wykonuje kurs do P
albo z P . Ile pociag
ow wykonuje kurs do Q albo z Q?
A) 0 B) 10 C) 20 D) 30 E) 40

