
23. Po zwie�kszeniu bok�ow prostoka�tnego ogrodu odpowiednio o 20% i
50% ogr�od przyja� l kszta lt kwadratu (patrz rysunek). Ile wynosi lo pole
ogrodu przed powie�kszeniem, je�sli pole zacieniowanego obszaru mie�dzy
przeka�tnymi jest r�owne 30 m2?
A) 60m2 B) 65m2 C) 70m2 D) 75m2 E) 80m2

24. Cia�g L1, L2, L3, . . . zadany jest warunkami L1 = 1, L2 = 3 oraz Ln+2 = Ln + Ln+1 dla
n ≥ 1. Ile jest liczb parzystych w�sr�od 2020 pocza�tkowych wyraz�ow tego cia�gu?
A) 673 B) 674 C) 1010 D) 1011 E) 1347

25. G�ora lodowa ma kszta lt sze�scianu. Pod woda� znajduje sie� 90% obje�to�sci g�ory. Nad
powierzchnie� wody wystaje tylko jeden wierzcho lek sze�scianu i fragmenty trzech
sa�siednich krawe�dzi d lugo�sci odpowiednio 24 m, 25 m i 27 m. Jaka jest d lugo�s�c krawe�dzi
tego sze�scianu?
A) 30 m B) 33 m C) 34 m D) 35 m E) 39 m

26. Z rana, gdy Anna wybiera la dwa smaki lod�ow, lodziarnia oferowa la lody w 16 smakach.
Po po ludniu, gdy Beata wybiera la trzy smaki lod�ow, cze��s�c smak�ow by la ju
z wyprzedana.
Okaza lo sie�, 
ze Anna i Beata mog ly wybiera�c z tej samej liczby kombinacji. Ile smak�ow
zosta lo wyprzedanych?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

27. Wojtek wzia� l kwadratowa� kartke� papieru o boku 1 dm i zagia� l
ja� tak, 
ze dwa boki kwadratu spotka ly sie� na przeka�tnej (patrz
rysunek). Ile decymetr�ow kwadratowych ma czworoka�t, kt�ory w
ten spos�ob otrzyma l?

A) 2−
√

2 B)
√
2
2 C)

√
2− 1 D) 7

10 E) 3
5

28. Pewna liczba naturalna N dzieli sie� przez wszystkie liczby naturalne od 2 do 11 z
wyja�tkiem dw�och. Kt�ora z poni
zszych par liczb mo
ze by�c tym wyja�tkiem?
A) 2 i 3 B) 4 i 5 C) 6 i 7 D) 7 i 8 E) 10 i 11

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. Adam i Bartek usi luja� odkry�c, kt�ora z poni
zszych �gur jest ulubiona� �gura� Celiny.

Adam wie, 
ze Celina ujawni la Bartkowi jej kszta lt, a Bartek wie, 
ze Adam pozna l jej
kolor. W pewnej chwili Adam powiedzia l: ½Nie wiem, jaka jest ulubiona �gura Celiny
i wiem, 
ze Bartek tak
ze tego nie wie�. Na to Bartek odrzek l: ½Na pocza�tku nie zna lem
ulubionej �gury Celiny, ale teraz ju
z ja� znam�. Us lyszawszy to, Adam stwierdzi l: ½Teraz
to i ja ja� znam�. Jaka jest ulubiona �gura Celiny?

A) B) C) D) E)
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Student
Klasy 11--12

Pytania po 3 punkty

1. Suma dw�och ostatnich cyfr iloczynu 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 jest r�owna
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16

2. 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

3. Romek zaznaczy l na osi liczbowej punkty odpowiadaja�ce liczbom a i b (patrz rysunek).
Kt�ory z punkt�ow p, q, r, s, t mo
ze odpowiada�c iloczynowi ab?

0
1
4

1
2

3
4 1

5
4

a b

p q r s t

A) p B) q C) r D) s E) t

4. Diagram ko lowy pokazuje, w jaki spos�ob docieraja� na zaje�cia
uczniowie pewnej szko ly. Z roweru korzysta w przybli
zeniu dwa razy
wie�cej uczni�ow ni
z z komunikacji publicznej. Liczby podwo
zonych
samochodem i przychodza�cych pieszo sa� mniej wie�cej r�owne. Pozostali
przyje
zd
zaja� na hulajnodze. Jaki procent uczni�ow korzysta z hulajnogi?
A) 6% B) 11% C) 12% D) 24% E) 47%

5. Suma pie�ciu liczb trzycyfrowych ABC, BCD, CDE, DEA oraz EAB wynosi 2664.
Czemu jest r�owna suma A+B + C +D + E?
A) 4 B) 14 C) 24 D) 34 E) 44

6.
10102 + 20202 + 30302

2020
=

A) 2020 B) 3030 C) 4040 D) 6060 E) 7070



7. Liczby ca lkowite a, b i c spe lniaja� nier�owno�sci 1 6 a 6 b 6 c. Jaka jest najwie�ksza
mo
zliwa warto�s�c b, je�sli abc = 1 000 000?
A) 100 B) 250 C) 500 D) 1000 E) 2000

8. 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

9. 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

10. Mamy dwie symetryczne kostki sze�scienne. Ka
zda z nich ma dwie �sciany czerwone, dwie
�sciany niebieskie i dwie bia le. Jakie jest prawdopodobie�nstwo, 
ze przy jednoczesnym
rzucie tymi kostkami na obu wypadnie �sciana tego samego koloru?
A) 1

12 B) 1
9 C) 1

6 D) 2
9 E) 1

3

Pytania po 4 punkty
11. Rysunki I-IV pokazuja� cztery r�o
zne u lo
zenia

szarego i czarnego prostoka�ta. Niech C oznacza
pole tej cze��sci czarnego prostoka�ta, kt�ora nie
le
zy na szarym prostoka�cie i niech S oznacza
pole tej cze��sci szarego prostoka�ta, kt�ora nie jest
przes lonie�ta przez czarny prostoka�t. W kt�orym
przypadku wielko�s�c S − C jest wie�ksza ni
z w
pozosta lych?
A) I B) II C) III D) IV E) We wszystkich przypadkach r�o
znica S − C jest
taka sama

12. Na stole le
zy pie��c monet zwr�oconych or lem do g�ory. W ka
zdej turze odwracamy
dok ladnie trzy monety. Jaka jest najmniejsza liczba tur potrzebnych do odwr�ocenia
wszystkich monet reszka� ku g�orze?
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) Nie mo
zna odwr�oci�c wszystkich monet

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. Niech a, b i c be�da� liczbami ca lkowitymi. Kt�ora z poni
zszych liczb z pewno�scia� nie mo
ze
by�c r�owna (a− b)2 + (b− c)2 + (c− a)2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 6 E) 8

15. Dwie pierwsze od lewej cyfry pewnej liczby stucyfrowej to w kolejno�sci 2 i 9. Ile cyfr ma
kwadrat tej liczby?
A) 101 B) 199 C) 200 D) 201 E) Nie mo
zna tego okre�sli�c

16. W k�o lkach na obwodzie du
zego ko la umieszczono 15 liczb.
Dla ka
zdych siedmiu sa�siednich p�ol suma umieszczonych
w nich liczb jest identyczna (na rysunku przyk lad takiej
si�odemki oznaczono na szaro). Liczba w jednym z p�ol jest
r�owna 10. Ile spo�sr�od liczb 75, 216, 365 i 2020 mo
ze by�c
suma� wszystkich pie�tnastu liczb?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

17. Du
zy kwadrat opiera sie� na dw�och mniejszych kwadratach
o polach 1 i 9 (patrz rysunek). Jakie jest pole du
zego
kwadratu?
A) 49 B) 80 C) 81 D) 82 E) 100

18. Kt�ore z poni
zszych wyra
ze�n przy 
zadnym ca lkowitym n nie daje liczby podzielnej
przez 3?
A) n12 + 2n11 + 1 B) 5n12 − n11 + 2 C) 5n+ 2 D) n2 + 2n+ 5 E) 2n3 + 5

19. Okra�g styczny do dw�och bok�ow prostoka�ta przechodzi przez jeden z jego
wierzcho lk�ow. Jeden z punkt�ow styczno�sci jest oddalony od wierzcho lk�ow
odpowiednio o 4 i 5 (patrz rysunek). Ile wynosi pole tego prostoka�ta?
A) 27π B) 25π C) 72 D) 63 E) Inna warto�s�c

20. Prostopad lo�scian zosta l podzielony na trzy mniejsze
prostopad lo�sciany. Na rysunku oznaczono d lugo�s�c jednej
krawe�dzi oraz pola �scian tych prostopad lo�scian�ow. Jakie jest
pole �sciany oznaczonej znakiem zapytania?
A) 18 B) 24 C) 28 D) 30 E) Nie mo
zna tego okre�sli�c

Pytania po 5 punkt�ow

21. Rysunek pokazuje fragment wykresu paraboli o r�ownaniu
y = ax2 + bx+ c. Kt�ora z poni
zszych liczb jest dodatnia?
A) c B) b+ c C) ac D) bc E) ab

x

y

0

22. 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


