Pytania po 5 punkt
ow
13. Pod

grzybem moze sie schronic
dokladnie tyle skrzat
ow, ile jest kropek
na jego kapeluszu. Na kapeluszu
kazdego grzyba widzimy polowe wszystkich jego kropek  patrz rysunek.
Trzydziesci dwa skrzaty chca schronic sie przed deszczem pod tymi
czterema grzybami. Ile skrzatow nie zmiesci sie?
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
14. W pewnym sklepie jeden lizak kosztuje 1 euro, natomiast za kazde szesc
lizakow zaplacisz promocyjna cene 5 euro. Ile najwiecej lizakow mozesz
kupic w tym sklepie za 36 euro?
A) 36 B) 30 C) 42 D) 43 E) 45

15. Ile jest liczb, wiekszych od 10 i mniejszych od 25, zapisanych za pomoca
cyfr: 2, 0, 1, 8 i takich, ze w zadnej z tych liczb nie wystepuja dwie
identyczne cyfry?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

16. Franek ma dwie skarbonki. W pierwszej ma 10 monet, a druga jest pusta.
Rozpoczynajac od jutra, Franek kazdego dnia bedzie wkladal jedna monete
do pierwszej skarbonki i dwie monety do drugiej. Po ilu dniach w obu
skarbonkach bedzie mial taka sama liczbe monet?
A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) Nigdy

17. Alicja miala kilka kawalkow papieru: trzy biale, dwa szare i dwa czarne.
Na poczatku kazdy kawalek koloru innego niz czarny przeciela na p
ol.
Nastepnie kazdy kawalek koloru innego niz bialy przeciela na p
ol. Ile
kawalkow papieru ma teraz Alicja?
A) 14 B) 16 C) 17 D) 18 E) 20
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Zaczek

Klasy 1--2

Pytania po 3 punkty
1. Cala pizza byla pocieta na rowne kawalki. Ile
kawalkow pizzy zabrano (patrz rysunek)?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2. Alicja narysowala linie laczaca biedronki w kolejnosci
rosnacej liczby kropek. Rozpoczela od biedronki z
jedna kropka. Kt
ora linie mogla otrzymac Alicja?

A)

B)

C)

D)

E)

3. Marysia

skleila ze soba kilka identycznych
czteroramiennych gwiazdek, takich jak na rysunku 1.
Otrzymala ozdobe przedstawiona na rysunku 2, gdzie
zadna z gwiazdek nie przykrywa calkowicie innej. Ilu
gwiazdek uzyla Marysia?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Rys 1

18. Adam ma kilka patyczkow, kazdy o dlugosci pieciu centymetrow i szerokosci

jednego centymetra (patrz rysunek). Zbudowal z nich plotek pokazany na
rysunku. Jaka dlugosc ma plotek zbudowany przez Adama?
1 cm
5 cm

A) 20 cm

B) 21 cm

4. Ktory z ponizszych obrazkow otrzymamy, gdy na

rysunku obok zamienimy kolor bialy na czarny, a
kolor czarny na bialy?

?

C) 22 cm

D) 23 cm
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E) 25 cm

A)

B)

C)

D)

E)

Rys 2

5. Ile kangurow musi przeskoczyc z

9. Kubus ma cztery elementy ukladanki. Na rysunku ponizej elementy te

jednego parku do drugiego (patrz
rysunek), aby w obu parkach bylo
po tyle samo kangur
ow?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

podpisane sa literami A, B , C , D. Kubus wypelnil ramke trzema z nich.
Ktorego elementu nie uzyl?

A

6. Ktora biedronka powinna odleciec, aby po dodaniu wszystkich kropek na
pozostalych biedronkach otrzymac liczbe 20?

A)

B)

C)

A) A

D)

kolejna wieza powstaje z poprzedniej
poprzez przelozenie jednego klocka z gory
na dol. Cztery poczatkowe wieze pokazane
sa na rysunku obok. Kt
ory z ponizszych
obrazkow przedstawia dwunasta wieze
zbudowana przez Natalke?

E)

1

3

2

D)

4

C)

A)

D)

C) 5

D) 6

E) 7

kawalkow zrobil identyczne wezly, przy czym na jednym kawalku zrobil
jeden wezel, na drugim dwa wezly, a na trzecim trzy wezly. Na kt
orym
rysunku pokazano kawalki sznurkow nalezace do Mirka?

namalowala wzory na dwoch
przezroczystych kwadratowych plytkach
(rysunek obok). Nastepnie jedna z
tych plytek nalozyla na druga. Jeden z
ponizszych obrazkow przedstawia sytuacje
otrzymana po ich nalozeniu. Kt
ory?

B)

B) 4

12. Mirek przecial sznurek na trzy rowne kawalki. Nastepnie na kazdym z tych

E)

8. Ola

A)

E) C lub D

11. Obrazki przedstawiaja rece. Na ilu obrazkach znajduje sie reka prawa?

A) 3
C)

D) D

D

trzema lotkami. Rezultat rzutow kazdego
z chlopcow pokazano na rysunku ponizej.
Okazalo sie, ze Marek po trzech rzutach
12
15
?
zdobyl lacznie 12 punkt
ow, a Arek
15 punktow. Ile lacznie punktow po trzech rzutach zdobyl Darek?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 24
E) 27

7. Natalka buduje wieze z klockow. Kazda

B)

C) C

C

10. Marek, Arek i Darek rzucali do tarczy

Pytania po 4 punkty

A)

B) B

B

E)

D)

B)

C)
E)

