
24. Ka
zdy z poni
zszych rysunk�ow przedstawia siatke� sze�scianu z narysowana� linia�. Tylko

jedna z nich ma te� w lasno�s�c, 
ze jest siatka� sze�scianu, na kt�orego powierzchni pocza�tek

i koniec tej linii sie�  la�cza�. Kt�ora?

A) B) C) D) E)

25. W pewnej rodzinie w�sr�od czworga dzieci o imionach Ka, La, Ma, Na sa� dwie dziewczynki

i dw�och ch lopc�ow. Ich mama powiedzia la:
W tr�ojce La, Ma, Na jest jedna dziewczynka i dw�och ch lopc�ow.
W tr�ojce Ka, La, Ma jest jeden ch lopiec i dwie dziewczynki.
W parze Ka i La jest ch lopiec i dziewczynka.

Jakie imiona maja� ch lopcy?
A) La i Na B) Ka i La C) Ka i Ma D) Ka i Na E) Ma i Na

26. Zosia zrobi la zdje�cia swoim 8 kuzynom. Na ka
zdym zdje�ciu znalaz lo sie� dok ladnie 5 z

nich. Ka
zdy z 8 kuzyn�ow znalaz l sie� na dw�och lub trzech zdje�ciach. Ile zdje��c zrobi la
Zosia?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

27. Gra zre�czno�sciowa polega na stra�caniu pi leczka� ustawionych w piramide� 15 puszek

z namalowanymi liczbami. Liczba na puszce wskazuje, ile punkt�ow zdobywa sie� za

stra�cenie tej puszki. Janek i Wojtek rzucali pi leczkami do dw�och identycznych piramid.

Janek stra�ci l 6 puszek i zdoby l 25 punkt�ow, a Wojtek stra�ci l 4 puszki � patrz rysunek.

Ile punkt�ow uzyska l Wojtek?

o rzutach JankaP o rzutach Wojtka P
A) 22 B) 23 C) 25 D) 26 E) 28

28. W pocia�gu sk ladaja�cym sie� z 11 wagon�ow podr�o
zuje 350 pasa
zer�ow. W ka
zdych trzech

kolejnych wagonach liczba pasa
zer�ow wynosi dok ladnie 99. Ilu pasa
zer�ow jest w sz�ostym

wagonie tego pocia�gu?

A) 53 B) 46 C) 39 D) 33 E) 32

29. Julia zbudowa la sze�scian z 32 bia lych i 32 czarnych sze�sciennych klock�ow o krawe�dzi

1 cm. Zrobi la to tak, aby obszar bia ly na jego powierzchni by l jak najwie�kszy. Jaka cze��s�c

powierzchni tego sze�scianu jest koloru bia lego?

A)
1

4
B)

1

2
C)

2

3
D)

3

4
E)

3

8
30. Tomek ma dwa automaty: pierwszy zamienia 1 bia ly 
zeton na 3 czerwone, a drugi

zamienia 1 czerwony 
zeton na 2 bia le. Tomek na pocza�tku mia l 3 bia le 
zetony, a po

9 zamianach mia l 16 
zeton�ow. Ile w�sr�od nich by lo 
zeton�ow czerwonych?

A) 9 B) 7 C) 4 D) 12 E) 5
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Klasy 5--6

Pytania po 3 punkty

1. 2 · 0 · 1 · 9 + 2 + 0 + 1 + 9 =
A) 2031 B) 2019 C) 0 D) 100 E) 12

2. Majowie do zapisu liczb u
zywali kropek i kresek. Kropka oznacza la 1,
a kreska 5. Zapis liczby 13 pokazano obok. Jak zapisywali liczbe� 17?

A) B) C) D) E)

3. Zegar cyfrowy pokazuje godzine� . Kt�ore z poni
zszych wskaza�n pojawi sie�

najwcze�sniej po ?

A) B) C) D) E)

4. Ania rozpocze� la rysowa�c g lowe� kota � patrz rysunek obok. Doko�nczy la ja�,

dorysowuja�c kilka element�ow. Kt�ory z poni
zszych rysunk�ow mog la uzyska�c?

A) B) C) D) E)

5. Na standardowej kostce do gry suma oczek na ka
zdych dw�och przeciwleg lych �scianach

jest r�owna 7. Tylko jeden z poni
zszych rysunk�ow przedstawia standardowa� kostke�.

Kt�ory?

A) B) C) D) E)

6. W przedszkolu by lo dzi�s 14 dziewczynek i 12 ch lopc�ow. Po lowa z tych dzieci posz la na

spacer. Co najmniej ile dziewczynek posz lo na spacer?

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

7. Siatka na planszy pokazanej obok sk lada sie� z kwadracik�ow 1× 1. Ile mamy

mo
zliwo�sci umieszczenia szarego kwadratu 2× 2 na tej planszy, tak aby

jego boki zawiera ly sie� w liniach siatki?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9



8. Na �scianach kostki do gry napisano liczby nieparzyste: 1, 3, 5, 7, 9 i 11, po jednej liczbie
na ka
zdej �scianie. Antek rzuca kostka� trzy razy i dodaje liczby, kt�ore sa� wynikami

rzut�ow. Kt�ora z poni
zszych liczb nie mo
ze by�c otrzymana� suma�?

A) 21 B) 3 C) 20 D) 19 E) 29

9. Suma lat wszystkich dzieci w grupie jest r�owna 36. Za dwa lata suma ich lat wyniesie

60. Ile dzieci jest w tej grupie?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 20 E) 24

10. Z identycznych sze�sciennych kostek Micha l sklei l klocki pokazane poni
zej i pomalowa l
je ze wszystkich stron. Na pomalowanie kt�orego zu
zy l najwie�cej farby?

A) B) C) D) E)

Pytania po 4 punkty

11. Na ka
zdym z trzech kawa lk�ow papieru napisano liczbe� trzycyfrowa�.

Suma tych trzech liczb jest r�owna 826. Dwie cyfry nie sa� widoczne.

Ile wynosi ich suma?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

12. 
Zaba Riri zjada zwykle 5 paja�k�ow w cia�gu dnia, ale bywaja� dni, gdy jest bardzo g lodna
i w takim dniu zjada a
z 10 paja�k�ow. Riri w cia�gu dziewie�ciu dni zjad la 60 paja�k�ow.

Przez ile dni, w cia�gu tych dziewie�ciu, by la bardzo g lodna?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9

13. Na tablicy wypisano w rze�dzie osiem kolejnych liczb naturalnych. Suma pierwszych

trzech liczb jest r�owna 66. Ile liczb podzielnych przez 3 jest w�sr�od liczb napisanych na

tablicy?

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

14. Poni
zej pokazano pie��c identycznych kwadrat�ow podzielonych na mniejsze kwadraty. W

kt�orym kwadracie pole czarnego obszaru jest najwie�ksze?

A) B) C) D) E)

15. Du
zy tr�ojka�t podzielono na mniejsze tr�ojka�ty r�ownoboczne, jak

pokazano na rysunku. Bok najmniejszego z nich ma d lugo�s�c 1m. Ile

wynosi obw�od du
zego tr�ojka�ta?

A) 15 m B) 17 m C) 18 m D) 20 m E) 21 m

1 m
16. Baba Jaga w swoim ogrodzie mia la 30 zwierza�t: psy, koty i myszy. Pewnego dnia

zamieni la 6 ps�ow w koty, a naste�pnie 5 kot�ow w myszy. Teraz liczby ps�ow, kot�ow i

myszy w jej ogrodzie sa� takie same. Ile kot�ow mia la na pocza�tku?

A) 4 B) 5 C) 9 D) 10 E) 11

17. Z prostopad lo�sciennych klock�ow o wymiarach 1 cm×1 cm×2 cm Tomek uk lada budowle
pokazane na rysunku. Kolejne budowle powstaja� wed lug tej samej regu ly, jak te

dotychczas zbudowane. Jaka� wysoko�s�c be�dzie mia la ta, na budowe� kt�orej Tomek zu
zyje

28 klock�ow?

A) 9 cm B) 11 cm C) 12 cm D) 14 cm E) 17 cm

18. Sandra z lo
zy la kwadratowa� kartke� dwukrotnie wzd lu
z przerywanych linii i tak z lo
zona�
kartke� rozcie� la tak, jak pokazano na rysunku. Ile kawa lk�ow papieru otrzyma la?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 16

19. Ali Baba i 40 rozb�ojnik�ow mieli 42 trzosy z monetami, w ka
zdym po tyle samo monet.

Monety rozdzielili pomie�dzy siebie po r�owno. Ka
zdy z nich otrzyma l jeden trzos i dwie

monety. Ile monet by lo w jednym takim trzosie?

A) 42 B) 40 C) 82 D) 84 E) 41

20. Robert wpisuje w pierwsze pole poni
zszego diagramu liczbe� ca lkowita�, a kolejne pola

wype lnia zgodnie ze wskazanymi instrukcjami. Ile liczb podzielnych przez 3 jest w�sr�od

tych sze�sciu liczb?
+1 +1 ×3 +2 ×2

A) 1 B) Mo
zliwe sa� zar�owno 1, jak i 2 C) 2 D) Mo
zliwe sa� zar�owno 2, jak i 3

E) Mo
zliwe sa� zar�owno 3, jak i 4

Pytania po 5 punkt�ow

21. Na trzech �scianach sze�scianu napisano liczby � patrz rysunek. Na trzech

pozosta lych �scianach zapisujemy dodatnie liczby ca lkowite, tak aby iloczyn

liczb z ka
zdych dw�och przeciwleg lych �scian by l taki sam. Ile wynosi

najmniejsza mo
zliwa suma wszystkich sze�sciu liczb zapisanych na �scianach

tego sze�scianu?

A) 36 B) 37 C) 41 D) 44 E) 60

15

10

5

22. Sze�s�c identycznych czarnych i trzy identyczne bia le koraliki roz lo
zono na szalkach wag,

patrz rysunek. Ile wa
zy  la�cznie te dziewie��c koralik�ow?

6 g 30 g

A) 100 g B) 99 g C) 96 g D) 94 g E) 90 g

23. Ala, Basia i Celina chodza� codziennie na spacer. Je
zeli Ala nie zabiera parasolki, to

parasolke� bierze Basia. Je
zeli Basia nie bierze parasolki, to parasolke� bierze Celina.

Dzisiaj Basia nie wzie� la parasolki. Kto wzia� l parasolke� na dzisiejszy spacer?

A) Ala i Celina B) Tylko Ala C) Tylko Celina D) Tylko Basia

E) Nie mo
zna tego okre�sli�c


