
23. Na stole le
za� tr�ojka�ty i kwadraty. Ka
zda z le
za�cych �gur jest albo niebieska, albo
czerwona. Co wie�cej, ka
zda z le
za�cych �gur jest albo du
za, albo ma la. Wiadomo, 
ze:

• Ka
zda du
za �gura jest kwadratem.

• Ka
zda niebieska �gura jest tr�ojka�tem.

Kt�ore z poni
zszych zda�n jest na pewno prawdziwe?
A) Ka
zda czerwona �gura jest kwadratem B) Ka
zdy kwadrat jest du
za� �gura�
C) Ka
zda ma la �gura jest niebieska D) Ka
zdy tr�ojka�t jest niebieski
E) Ka
zda niebieska �gura jest ma la� �gura�

24. Mamy dwa identyczne prostoka�ty o bokach 3 i 9, po lo
zone wzgle�dem
siebie tak jak na rysunku. Ile wynosi pole zacieniowanej �gury?
A) 12 B) 13 1

2 C) 14 D) 15 E) 16

25. Tomek ma w pude lku 71 kulek. W jednym ruchu wolno mu wyja��c z pude lka dok ladnie
30 kulek lub do lo
zy�c do pude lka 18 kulek spo�sr�od wcze�sniej wyje�tych. Tomek mo
ze
powtarza�c powy
zsze operacje tyle razy, ile chce. Jaka jest najmniejsza mo
zliwa liczba
kulek w pude lku?
A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11

26. Z 64 identycznych ma lych sze�scian�ow zbudowano du
zy sze�scian. Chcemy tak pomalowa�c
trzy �sciany du
zego sze�scianu, by liczba ma lych sze�scian�ow z pomalowana� dok ladnie jedna�
�sciana� by la jak najwie�ksza. Jaka to liczba?
A) 27 B) 28 C) 32 D) 34 E) 40

27. W puste miejsca tablicy 4 × 4 wpisujemy liczby w taki spos�ob, aby sumy
liczb w ka
zdym wierszu i ka
zdej kolumnie by ly sobie r�owne. Jaka liczba
znajdzie sie� w zacieniowanym miejscu?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

28. Ania, Basia i Celina urza�dzi ly konkurs rzut�ow lotka� do tarczy. W ka
zdej rundzie dwie
z dziewcza�t rzucaja� na przemian lotka�, a
z kt�ora�s z nich uzyska lepszy wynik, a trzecia z
dziewcza�t czeka. Zwycie�
zczyni rundy mierzy sie� w naste�pnej rundzie z osoba� oczekuja�ca�.
Ania bra la udzia l w dziesie�ciu rundach, Basia w pie�tnastu, a Celina w siedemnastu.
Kt�ora z dziewcza�t przegra la druga� runde�?
A) Ania B) Basia C) Celina D) Zar�owno Ania, jak i Basia mog ly przegra�c druga�
runde� E) Zar�owno Basia, jak i Celina mog ly przegra�c druga� runde�

29. Na kartce w kratke� wykre�slono fragment linii prostej i
zamalowano trzy tr�ojka�ty jak na rysunku. Jaki jest stosunek
p�ol zamalowanych tr�ojka�t�ow?
A) 1 : 2 : 3 B) 1 : 2 : 4 C) 1 : 3 : 9 D) 1 : 4 : 8
E) Inna odpowied�z

30. Ka
zda z o�smiu kolejnych trzycyfrowych liczb naturalnych dzieli sie� przez swoja� cyfre�
jedno�sci. Ile wynosi suma cyfr najmniejszej z tych o�smiu liczb?
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
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Pytania po 3 punkty

1. Figure� przedstawiona� na rysunku zbudowano z jednakowych kwadrat�ow o
boku 1 cm. Ile centymetr�ow ma obw�od tej �gury?
A) 14 B) 18 C) 30 D) 32 E) 40

2. Liczby widnieja�ce w wariantach odpowiedzi ustawiamy od najmniejszej do najwie�kszej.
Kt�ora z nich znajdzie sie� w �srodku?
A) 1 + 2345 B) 12 + 345 C) 123 + 45 D) 1234 + 5 E) 12345

3. Kim jest dla Kasi mama c�orki Kasi babci?
A) Siostra� B) Siostrzenica� C) Mama� D) Ciocia� E) Babcia�

4. Je
zeli Kosma zapnie swoja� nowa� koszule� poprawnie,
to poziome pasy utworza� 7 zamknie�tych pier�scieni
wok�o l jego talii (patrz pierwszy rysunek). Dzisiaj
rano Kosma zapia� l �zle guziki koszuli (patrz drugi
rysunek). Ile tym razem zamknie�tych pier�scieni
wok�o l jego talii utworzy ly poziome pasy?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 6 E) 7

5. Dwa diagramy obok przedstawiaja� pisemne dodawanie liczb.
Pod ka
zda� z liter kryje sie� cyfra, przy czym pod tymi samymi
literami ta sama cyfra. Jaki wynik otrzymamy po dodaniu
czterech liczb z drugiego diagramu?
A) 79 B) 158 C) 176 D) 194 E) 869

A B
+
C D
7 9

AD
+
C D
A B
C B
?

6. Suma czterech kolejnych liczb ca lkowitych jest r�owna 2. Najmniejsza� z tych czterech
liczb jest
A) −3 B) −2 C) −1 D) 0 E) 1



7. Do budowy latawca Marcin u
zy l prostej drewnianej listwy, kt�ora� pocia� l
na 6 cze��sci. Dwie z tych cze��sci o d lugo�sciach 120 cm i 80 cm umie�sci l
na przeka�tnych, a pozosta lymi czterema po la�czy l �srodki bok�ow latawca
(patrz rysunek). Jaka� d lugo�s�c mia la listwa przed jej pocie�ciem?
A) 300 cm B) 370 cm C) 400 cm D) 410 cm E) 450 cm

8. Zar�owno zapis roku 2020 jak i zapis roku 1717 utworzony jest z liczby dwucyfrowej
powt�orzonej dwukrotnie. Po ilu latach od roku 2020 po raz pierwszy nasta�pi rok, kt�orego
zapis ma te� w lasno�s�c?
A) 20 B) 101 C) 120 D) 121 E) 202

9. Maria mia la 10 kartek. Pewne z nich by ly kwadratami, a pozosta le tr�ojka�tami. Rozcie� la
3 kwadratowe kartki na dwie cze��sci, ka
zda� wzd lu
z przeka�tnej. Naste�pnie policzy la
wierzcho lki wszystkich 13 kartek i otrzyma la wynik 42. Ile tr�ojka�tnych kartek mia la
Maria na pocza�tku?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

10. Ile kilogram�ow wa
zy s lo�n, je�sli P ps�ow wa
zy K kilogram�ow, a D s loni wa
zy tyle co
M ps�ow?
A) PKDM B) PK

DM C) KD
PM D) KM

PD E) PM
KD

Pytania po 4 punkty

11. Helena zamierza spe�dzi�c 18 kolejnych dni u swojej babci. Babcia w la�snie czyta Helenie
powie�s�c, ale robi to zawsze we wtorki, soboty i niedziele. W kt�orym dniu tygodnia Helena
powinna rozpocza��c swoja� wizyte�, aby w czasie jej pobytu u babci liczba dni, w kt�ore
babcia czyta jej powie�s�c, by la jak najwie�ksza?
A) W poniedzia lek B) We wtorek C) W pia�tek D) W sobote� E) W niedziele�

12. Na kartce w kratke� o boku kratki r�ownym 1 zaznaczono 4 punkty,
tak jak na rysunku. Dla ka
zdego tr�ojka�ta, kt�orego wierzcho lkami
sa� 3 punkty spo�sr�od czterech zaznaczonych, obliczamy jego pole.
Najmniejsza warto�s�c pola, jaka� obliczymy, be�dzie r�owna

A)
1

2
B) 1 C)

3

2
D) 2 E)

5

2

13. Najkr�otsza droga z Atowa do Cetowa prowadzi przez
Betowo. Poruszaja�c sie� ta� droga� z Atowa do Cetowa,
najpierw napotkamy drogowskaz przedstawiony na
pierwszym rysunku, a naste�pnie, po drugiej stronie
drogi, drogowskaz przedstawiony na drugim rysunku.
Jaka odleg lo�s�c widnia la na uszkodzonej tablicy
drogowskazu?
A) 1 km B) 2 km C) 3 km D) 4 km E) 5 km

14. Jeden z bok�ow tr�ojka�ta r�ownoramiennego ma d lugo�s�c 20, a jeden z dw�och jego

pozosta lych bok�ow stanowi
5

2
drugiego. Jaki jest obw�od tego tr�ojka�ta?

A) 36 B) 48 C) 60 D) 90 E) 120

15. W ka
zdy kwadrat diagramu wpisujemy liczby w taki spos�ob, aby
suma trzech liczb na ka
zdej �srednicy wynosi la 13, a suma o�smiu
liczb na obwodzie by la r�owna 40. Jaka liczba znajdzie sie� w
centralnym kwadracie?
A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 E) 12

16. Maja postawi la znak mno
zenia pomie�dzy druga� i trzecia� cyfra� liczby 2020 i zauwa
zy la,

ze otrzymany iloczyn 20 · 20 jest kwadratem liczby naturalnej. Ile liczb naturalnych
pomie�dzy 2010 i 2099 ma taka� w lasno�s�c ( la�cznie z liczba� 2020)?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. Wewna�trz tr�ojka�ta r�ownobocznego narysowano dwa kwadraty
o r�o
znych wymiarach, tak jak to przedstawia rysunek. Jaka jest
miara ka�ta oznaczonego znakiem zapytania?
A) 25◦ B) 30◦ C) 35◦ D) 45◦ E) 50◦

70◦

?

18. Liczby ca lkowite a, b, c i d spe lniaja� warunek ab = 2cd. Kt�ora z poni
zszych liczb nie
mo
ze by�c r�owna iloczynowi abcd?
A) 50 B) 100 C) 200 D) 450 E) 800

19. Je
zeli 17x + 51y = 102, to 9x + 27y =
A) 54 B) 36 C) 34 D) 18 E) Nie mo
zna tego okre�sli�c

20. Witra
z w kszta lcie kwadratu o powierzchni 81 dm2 otworzony jest z 6
tr�ojka�t�ow o r�ownych polach (patrz rysunek). Mucha usiad la w punkcie
 la�czenia wszystkich sze�sciu tr�ojka�t�ow. W jakiej odleg lo�sci od dolnej
krawe�dzi witra
za siedzi mucha?
A) 3 dm B) 5 dm C) 5,5 dm D) 6 dm E) 7,5 dm

Pytania po 5 punkt�ow

21. Zapisuja�c cyfry od 1 do 9 w losowej kolejno�sci, otrzymujemy liczbe� 9-cyfrowa�. Jakie jest
prawdopodobie�nstwo, 
ze otrzymamy liczbe� podzielna� przez 18?

A)
1

2
B)

4

9
C)

5

9
D)

1

3
E)

3

4

22. 
Z�o lw i �Slimak brali udzia l w wy�scigu na prostoliniowej trasie d lugo�sci 5 m. 
Z�o lw jest
5 razy szybszy od �Slimaka. 
Z�o lw omy lkowo wystartowa l w kierunku prostopad lym do
trasy. Gdy spostrzeg l swoja� pomy lke�, skorygowa l kierunek biegu, kieruja�c sie� prosto na
mete�. 
Z�o lw i �Slimak dotarli do mety w tym samym czasie. Jaki dystans pokona l 
Z�o lw
od punktu, w kt�orym skorygowa l kierunek biegu?
A) 11 m B) 12 m C) 13 m D) 14 m E) 15 m


