
23. Sze�scian ABCDEFGH przecie�to p laszczyzna� przechodza�ca� przez trzy
wierzcho lki sa�siaduja�ce z wierzcho lkiem A (tj. po la�czone krawe�dzia� z
punktem A). W taki sam spos�ob, dla ka
zdego z pozosta lych siedmiu
wierzcho lk�ow, przecie�to sze�scian p laszczyzna� przechodza�ca� przez trzy
sa�siaduja�ce z nim wierzcho lki. Odcie�te cze��sci rozdzielono. Jaka� bry la� jest
cze��s�c zawieraja�ca �srodek sze�scianu?

C B

F

D A

H E

A) B) C) D) E)
24. Ile rozwia�za�n (x, y), gdzie x i y sa� liczbami rzeczywistymi, ma r�ownanie x2 + y2 =
|x|+ |y| ?
A) 1 B) 5 C) 8 D) 9 E) Niesko�nczenie wiele

25. Niech f : N0 → N0, gdzie N0 jest zbiorem nieujemnych liczb ca lkowitych, be�dzie funkcja�,
taka� 
ze f(2n) = f(2n + 1) = n dla ka
zdego n ∈ N0. Dla dowolnego k oznaczmy przez
fk(n) liczbe� f(f(. . . f(n) . . .)), gdzie symbol f wyste�puje k razy.
Ile rozwia�za�n ma r�ownanie f2013(n) = 1 ?
A) 0 B) 4026 C) 22012 D) 22013 E) Niesko�nczenie wiele

26. Na p laszczy�znie danych jest k prostych, w�sr�od nich proste a, b, c. Prosta a przecina
dok ladnie trzy, prosta b za�s przecina dok ladnie cztery z tych prostych. Prosta c przecina
dok ladnie n prostych, przy czym n 6= 3 i n 6= 4. Ile jest r�owne k ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Inna liczba

27. Suma n pocza�tkowych dodatnich liczb ca lkowitych wyra
za sie� liczba� trzycyfrowa� o
r�ownych cyfrach. Ile jest r�owna suma cyfr liczby n ?
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

28. Na wyspach Bergamutach 
zyja� dwa typy mieszka�nc�ow: prawdom�owni � kt�orzy
zawsze m�owia� prawde�, i k lamcy � kt�orzy zawsze k lamia�. Po przybyciu na te wyspy
spotka lem dw�och Bergamutan: wysokiego i niskiego. Zapyta lem wysokiego, czy obaj
sa� prawdom�owni, ale z odpowiedzi nie mog lem wywnioskowa�c, kim oni byli. W�owczas
zapyta lem niskiego, czy wysoki jest prawdom�ownym, a gdy odpowiedzia l, wiedzia lem
ju
z, do jakiego typu nale
za l ka
zdy z nich. Kim byli napotkani Bergamutanie?
A) Obaj byli prawdom�owni B) Obaj byli k lamcami
C) Wysoki by l prawdom�owny, niski k lamca�
D) Wysoki by l k lamca�, niski prawdom�ownym E) Nie mo
zna tego rozstrzygna��c

29. Cia�g (an) zadany jest naste�puja�co: a1 = 1, am+n = am +an +mn. Ile jest r�owne a100 ?
A) 100 B) 1000 C) 2012 D) 4950 E) 5050

30. Na przedstawione na rysunku obok rondo wje
zd
za jednocze�snie
5 aut, ka
zde z innej drogi. 
Zadne z aut nie obje
zd
za ca lego
ronda i ka
zde z nich zje
zd
za innym zjazdem. Ile jest wszystkich
mo
zliwo�sci opuszczenia ronda przez te auta?
A) 24 B) 44 C) 60 D) 81 E) 120
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Klasy 11--12

Pytania po 3 punkty

1. Kt�ora z naste�puja�cych liczb jest najwie�ksza?
A) 2013 B) 20+13 C) 2013 D) 2013 E) 20 · 13

2. Bok przedstawionego na rysunku obok o�smioka�ta foremnego ma
d lugo�s�c 10. Ile jest r�owny promie�n okre�gu wpisanego w ma ly o�smioka�t
wyznaczony przez przeka�tne du
zego o�smioka�ta?
A) 10 B) 7,5 C) 5 D) 2,5 E) 2

3. Dany jest graniastos lup, kt�ory ma 2013 �scian ( la�cznie z podstawami). Ile krawe�dzi ma
ten graniastos lup?
A) 2011 B) 2013 C) 4022 D) 4024 E) 6033

4. Pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 33
3

jest r�owny:
A) 33 B) 33

3−1 C) 32
3

D) 33
2

E) (
√

3)3

5. Rok 2013 zapisujemy za pomoca� czterech kolejnych cyfr: 0, 1, 2, 3. Ile lat up lyne� lo od
ostatniego roku zapisywanego za pomoca� jakichkolwiek czterech kolejnych cyfr?
A) 467 B) 527 C) 581 D) 693 E) 990

6. Niech f be�dzie funkcja� liniowa� o w lasno�sci f(2013) − f(2001) = 100. Ile jest r�owne
f(2031)− f(2013) ?
A) 75 B) 100 C) 120 D) 150 E) 180

7. Niech x ∈ R spe lnia warunek 2 < x < 3. Ile z warunk�ow

4 < x2 < 9, 4 < 2x < 9, 6 < 3x < 9, 0 < x2 − 2x < 3

zawsze spe lnia x ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

8. Sze�sciu heros�ow pojma lo 20  lotr�ow. Pierwszy heros pojma l jednego  lotra, drugi dw�och,
a trzeci trzech. Czwarty heros pojma l wie�cej  lotr�ow ni
z kt�orykolwiek z pozosta lych
pie�ciu. Najmniejsza mo
zliwa liczba  lotr�ow pojmanych przez czwartego herosa jest r�owna
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3



9. Rysunek obok przedstawia nieprzezroczysta� piramide� ABCDS
o podstawie kwadratowej ABCD, kt�orej wierzcho lek S le
zy w
�srodku krawe�dzi szkieletu sze�scianu. Patrzymy na piramide� z g�ory,
z do lu, z ty lu, z przodu, z lewa i z prawa. Kt�ory z naste�puja�cych
rysunk�ow nie przedstawia 
zadnego z tych widok�ow? A B

D C

S

A) B) C) D) E)

10. Pewna substancja, przechodza�c ze stanu sta lego w stan ciek ly, zwie�ksza swoja� obje�to�s�c
o 1

12 swojej obje�to�sci pocza�tkowej. O jaka� cze��s�c maleje obje�to�s�c tej substancji przy
przechodzeniu ze stanu ciek lego w stan sta ly?
A) 1

10 B) 1
11 C) 1

12 D) 1
13 E) 1

14

Pytania po 4 punkty

11. Remigiusz uk lada identyczne p lytki w kszta lcie pie�cioka�ta
foremnego po obwodzie okre�gu, stykaja�c je krawe�dziami. Na razie
u lo
zy l trzy p lytki � rysunek obok. Ilu p lytek potrzeba, by pokry�c w
ten spos�ob ca ly okra�g?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) 15

12. Ile dodatnich liczb ca lkowitych n ma te� w lasno�s�c, 
ze zar�owno 1
3n jak i 3n sa�

trzycyfrowymi liczbami ca lkowitymi?
A) 12 B) 33 C) 34 D) 100 E) 300

13. Dany jest kwadrat podzielony na 36 identycznych kwadracik�ow oraz le
za�ce na nim
ko lo. Ka
zdy ma ly kwadracik, kt�ory ma wie�cej ni
z jeden punkt wsp�olny z ko lem, zosta l
zacieniowany. Kt�ory z naste�puja�cych rysunk�ow nie m�og l powsta�c w ten spos�ob?

A) B) C) D) E)

14. Dana jest funkcja f okre�slona na zbiorze liczb ca lkowitych i o warto�sciach ca lkowitych.
Jan powiedzia l o tej funkcji: Dla ka
zdego parzystego x liczba f(x) jest parzysta. Je
zeli
Jan sk lama l, to wtedy:
A) Dla ka
zdego parzystego x liczba f(x) jest nieparzysta
B) Dla ka
zdego nieparzystego x liczba f(x) jest parzysta
C) Dla ka
zdego nieparzystego x liczba f(x) jest nieparzysta
D) Istnieje parzyste x, dla kt�orego liczba f(x) jest nieparzysta
E) Istnieje nieparzyste x, dla kt�orego liczba f(x) jest nieparzysta

15. Dana jest funkcja W (x) = (a − x)(b − x)2, gdzie a < b. Wykres tej funkcji jest
przedstawiony na jednym z poni
zszych rysunk�ow. Na kt�orym?

A) B) C) D) E)

16. Rozwa
zmy prostoka�ty, kt�orych jeden z bok�ow ma d lugo�s�c 5 i kt�ore maja� te� w lasno�s�c,

ze mo
zna je podzieli�c na prostoka�t i kwadrat, przy czym kt�ora�s z tych �gur ma pole
r�owne 4. Ile nieprzystaja�cych prostoka�t�ow ma te� w lasno�s�c?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

17. Na rysunku obok przedstawiony jest wykres funkcji
f : R→ R. Ile rozwia�za�n ma r�ownanie f(f(f(x))) = 0 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

18. W tr�ojka�cie ABC wybrano na boku AB punkty M i N w taki
spos�ob, 
ze |AN | = |AC| oraz |BM | = |BC|. Jaka jest miara ka�ta
ACB, je
zeli ∠MCN = 43◦?
A) 86◦ B) 89◦ C) 90◦ D) 92◦ E) 94◦

A B

CC

M N

43◦

19. Ile par dodatnich liczb ca lkowitych (x, y) spe lnia r�ownanie x2y3 = 612 ?
A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) Inna liczba

20. Urna zawiera 900 kul ponumerowanych kolejnymi liczbami naturalnymi od 100 do 999.
Onufry wyjmuje losowo kilka kul i dla ka
zdej z nich liczy sume� cyfr zamieszczonej na
niej liczby. Jaka jest najmniejsza liczba kul, kt�ore Onufry powinien wyja��c, aby mie�c
pewno�s�c, 
ze przynajmniej trzy z wyje�tych kul daja� te� sama� sume� cyfr?
A) 51 B) 52 C) 53 D) 54 E) 55

Pytania po 5 punkt�ow

21. Ile istnieje par liczb ca lkowitych (x, y), takich 
ze x 6 y oraz xy = 5(x + y) ?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

22. Niech f : R→ R be�dzie funkcja� spe lniaja�ca� warunek f(x+5) = f(x) dla ka
zdego x ∈ R.
Je
zeli f(x) = x2 dla x ∈ [−2; 3), to f(2013) jest r�owne
A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) 9


