
14. Na rysunku ka 
zda strza lka poprowadzona od

jednej osoby do drugiej oznacza, 
ze osoba,

od kt�orej rozpoczyna sie� strza lka, jest

wy 
zsza od osoby, do kt�orej ta strza lka jest

skierowana. Na przyk lad B jest wy 
zsza od A.

Kto jest najni 
zszy?

A
E

D

B C

F

A) A B) B C) C D) D E) E

15. W koszyku jest 8 gruszek i kilka jab lek. Ka 
zdy z tych owoc�ow

jest albo ca ly zielony, albo ca ly 
z�o lty. Jab lek jest o 3 wie�cej ni 
z
owoc�ow zielonych, a 
z�o ltych gruszek jest sze�s�c. Ile 
z�o ltych jab lek
jest w tym koszyku?

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

16. Babcia upiek la 12 ciastek. Chce rozdzieli�c je wszystkie po r�owno

pomie�dzy 5 swoich wnuk�ow. Ile co najmniej ciastek powinna jeszcze

upiec, aby mog la to zrobi�c, nie  lamia�c ciastek?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

17. Oskar ma 9 kart z figurami geometrycznymi:

.

Uk lada je na planszy w taki spos�ob, aby w ka 
zdym

wierszu i w ka 
zdej kolumnie wysta�pi la ka 
zda z figur oraz aby w

ka 
zdym wierszu i w ka 
zdej kolumnie liczby figur na kartach by ly
r�o 
zne. Oskar po lo 
zy l ju 
z trzy karty � patrz rysunek obok. Kt�ora�

karte� powinien po lo 
zy�c na szarym polu?

A) B) C) D) E)

18. Dwa identyczne pocia�gi, ka 
zdy o 40 jednakowych wagonach,

poruszaja� sie� w przeciwnych kierunkach � patrz rysunek. W

pewnym momencie wagony o numerze 19 w obu pocia�gach znalaz ly
sie� dok ladnie naprzeciw siebie. Naprzeciw kt�orego wagonu by l w

tym momencie wagon o numerze 12?

A) 7 B) 12 C) 21 D) 26 E) 31
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Zaczek

Klasy 1--2

Pytania po 3 punkty

1. Kangur wchodzi po schodach, a kr�olik z nich schodzi (patrz

rysunek). Za ka 
zdym razem gdy kangur pokonuje 3 stopnie
do g�ory, kr�olik pokonuje 2 stopnie w d�o l. Na

kt�orym schodku spotkaja� sie�?

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

2. Pan Mordka wykona l zdje�cie swojej twarzy na tle tego zamku

. Jeden z poni 
zszych obrazk�ow przedstawia wykonane

przez niego zdje�cie. Kt�ory?

A) B)

C) D) E)

3. Zosia ma cztery ponumerowane cze��sci

uk ladanki � rysunek obok. Wed lug
kt�orego schematu powinna u lo 
zy�c te

cze��sci, aby otrzyma�c obrazek samochodu?

A)

4 3
2 1 B)

3 4
2 1 C)

2 1
4 3 D)

4 3
1 2 E)

3 4
1 2



4. Magik wycia�ga zabawki z kapelusza. Robi to zawsze w tej samej

kolejno�sci, powtarzaja�c sw�oj wyb�or co ka 
zde pie��c zabawek. Na

rysunku poni 
zej zabawki ustawione sa� w takiej kolejno�sci, w jakiej

magik wycia�gna� l je do tej pory:

.

Kt�ore dwie zabawki wycia�gnie teraz?

A) B) C) D) E)

5. Ada ma dwie karty pokazane na rysunku

obok. W karcie I sa� cztery otwory, a na

karcie II sa� namalowane czarne gwiazdki.

Co zobaczy Ada, gdy na lo 
zy karte� I

dok ladnie na karte� II?

A) B) C) D) E)

6. Witek utworzy l budowle� z sze�sciennych klock�ow

� patrz rysunek. U 
zy l do tego 14 szarych i pewnej

liczby bia lych klock�ow. Ilu szarych klock�ow nie

wida�c na rysunku?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

Pytania po 4 punkty

7. Pola narysowa la na kartce trzy czarne tr�ojka�ty i mniej ni 
z cztery

kwadraty. Jeden z obrazk�ow przedstawia rysunek Poli. Kt�ory?

A) B) C) D) E)

8. Na kt�orym rysunku obszar zamalowany na szaro jest najwie�kszy?

A) B) C) D) E)

9. Warkocz pokazany na rysunku zosta l zapleciony z trzech

kolorowych sznurk�ow oznaczonych liczbami 1, 2, 3. Kt�ore z

poni 
zszych zda�n jest prawdziwe?

A) Sznurek 1 jest zielony, 2 czerwony, a 3 
z�o lty
B) Sznurek 1 jest czerwony, 2 
z�o lty, a 3 zielony
C) Sznurek 1 jest 
z�o lty, 2 zielony, a 3 czerwony
D) Sznurek 1 jest czerwony, 2 zielony, a 3 
z�o lty
E) Sznurek 1 jest zielony, 2 
z�o lty, a 3 czerwony

10. Na planszy do gry znajduje sie� wioska,

w kt�orej sa� cztery proste drogi i cztery

okre� 
zne drogi. Na przecie�ciu dr�og nale 
zy

postawi�c 12 pionk�ow w kszta lcie dom�ow,

tak aby przy ka 
zdej okre� 
znej drodze

i przy ka 
zdej prostej drodze sta ly po

trzy domy. Jedena�scie pionk�ow zosta lo ju 
z

rozmieszczonych � patrz rysunek. Na kt�orym z zaznaczonych p�ol

nale 
zy postawi�c dwunasty pionek?
A)Na polu A B)Na polu B C)Na polu C D)Na polu D E)Na polu E

11. Z drewnianych sze�sciennych klock�ow Wiktor u lo 
zy l pie��c budowli

pokazanych na rysunkach. Do u lo 
zenia kt�orej z nich u 
zy l najwie�cej
klock�ow?

A) B) C) D) E)

12. Na ka 
zdym p latku obu kwiatk�ow napisano jedna�

liczbe�. Ala doda la wszystkie liczby napisane na

p latkach jednego kwiatka, a Ela na p latkach
drugiego kwiatka. Dziewczynki otrzyma ly
jednakowe wyniki i od lo 
zy ly kwiatki tak, 
ze

jeden p latek zosta l zakryty � patrz rysunek.

Jaka liczba znajduje sie� na tym p latku?
A) 0 B) 3 C) 5 D) 7 E) 1

Pytania po 5 punkt�ow
13. Pszcz�o lka Fela mo 
ze porusza�c sie� tylko

po szarych polach planszy. Na ile r�o 
znych

sposob�ow mo
zna zamalowa�c na szaro dok ladnie
dwa bia le pola na planszy, tak aby Fela mog la
przemie�sci�c sie� z pola M na pole P?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


