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Puchatek
Klasy 1 i 2
Czas trwania konkursu 50 min
Podczas konkursu używać kalkulatorów nie wolno

Pytania po 3 punkty
1. Z jednakowych drewnianych klocków ułożono budowle˛ przedstawiona˛ na rysunku obok.
Z ilu klocków?
A) 12 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

2. Ile jest równa suma cyfr liczby 2009?
A) 7 B) 11 C) 12

D) 18 E) 209

3. Przygotowano torty urodzinowe dla Ali, Oli, Eli, Uli i Heli.

Ala

Ola

Ela

Która z tych dziewczynek jest najstarsza?
A) Ala B) Ola C) Ela D) Ula E) Hela

Ula

Hela

4. Na którym talerzyku jabłek jest mniej niż gruszek?
B)

A)

C)

D)

5. Ola umieściła w tabelce cztery liczby, których
suma jest równa 50. Na jakiej liczbie usiadł
motylek?
A) 18 B) 3 C) 9 D) 13 E) 8

E)

5
20

17

6. Piotrek ma 12 samochodzików, a Paweł ma o
4 samochodziki wie˛cej niż Piotrek. Ile ła˛cznie
samochodzików maja˛ Paweł i Piotrek?
A) 28 B) 16 C) 48 D) 20 E) 8

Pytania po 4 punkty
7. W dniu zakończenia roku szkolnego tata wraz z trójka˛ swoich dzieci w wieku
szkolnym wybrał sie˛ do cyrku.
KASA
Bilet dla dzieci
9 zł
Bilet dla dorosłych 12 zł
Ile zapłacił tata za bilety?
A) 48 zł B) 21 zł C) 39 zł D) 30 zł E) Inna suma
8. Ania poprawnie wykonała dwa działania. Na niektóre liczby nakleiła naklejki
– takie same na identyczne liczby.

21 – 7 =
2◊

=

b+1

Jaka liczba znajdowała sie˛ pod naklejka˛ b?
A) 15 B) 14 C) 25 D) 27 E) 28

9. Lekarz przepisał Adzie lekarstwo, 60 tabletek, i zalecił zażywanie ich codziennie po jednej. Ada rozpocze˛ła kuracje˛ w poniedziałek. W jakim dniu
tygodnia zażyje ostatnia˛ tabletke˛?
A) W poniedziałek B) We wtorek C) W środe˛ D) W czwartek
E) W pia˛tek
10. Mama Zosi kupiła 6 jednakowych pudełek kredek świecowych. Zosia wysypała kredki z dwóch pudełek – było ich 18. Ile kredek kupiła mama?
A) 26 B) 54 C) 24 D) 108 E) 9
11. Tomek jest wyższy od Piotra o 2 cm, a od Pawła o 5 cm. O ile centymetrów
Piotr jest wyższy od Pawła?
A) 7 cm B) 3 cm C) 10 cm D) Paweł jest wyższy od Piotra
E) Nie można ustalić
12. Ewa narysowała 6 kwiatków, a Ola 4 serduszka. Ilona narysowała 3 razy
mniej kwiatków niż Ewa i o 2 serduszka wie˛cej niż Ola. Który z poniższych
obrazków narysowała Ilona?
A)

B)

C)

D)

E) Żadny z przedstawionych
Pytania po 5 punktów
13. W ogrodzie zoologicznym zgromadzono 19 małp – wśród nich: 4 szympansy
i 3 pawiany. Pozostałe małpy to kapucynki, które umieszczono w trzech
pawilonach, po tyle samo w każdym pawilonie. Ile kapucynek umieszczono
w każdym z nich?
A) 5 B) 7 C) 3 D) 6 E) 4

14. Janek ma obecnie 4 lata, a jego tata ma 26 lat. Ile lat be˛dzie miał tata Janka,
gdy Janek be˛dzie 3 razy starszy niż jest teraz?
A) 78 B) 38 C) 42 D) 34 E) Inna odpowiedź
15. Babcia przygotowała pierogi z serem i pierogi z jagodami – ła˛cznie 31 pierogów. Gdyby przygotowała o 11 pierogów z serem wie˛cej, to pierogów
z serem i pierogów z jagodami byłoby tyle samo. Ile pierogów z serem
przygotowała babcia?
A) 10 B) 21 C) 20 D) 15 E) Inna odpowiedź
16. Ewa kupiła 2 jednakowe zeszyty. Pozostało jej jeszcze 4 zł. Gdyby chciała
dokupić jeszcze dwa takie zeszyty, to zabrakłoby jej 2 zł. Ile kosztował jeden
zeszyt?
A) 2 zł B) 10 zł C) 6 zł D) 3 zł E) Inna odpowiedź
17. Adam, Maciek, Paweł i Tomek przegla˛dali swoje albumy ze znaczkami. Okazało sie˛, że Maciek miał wie˛cej znaczków niż Paweł, a Tomek miał mniej
niż Adam. Wiadomo także, że to nie Tomek miał najmniej znaczków. Który
z chłopców miał najmniej znaczków?
A) Adam B) Maciek C) Paweł D) Tomek E) Nie można tego ustalić
18. Tata zbierał grzyby przez 2 godziny. W cia˛gu pierwszej
godziny zebrał 39 grzybów. Ile grzybów zebrał w cia˛gu drugiej godziny, jeżeli wiadomo, że mama wszystkie
grzyby zebrane przez tate˛ oczyściła w cia˛gu 40 minut, oczyszczaja˛c po 7 grzybów w cia˛gu każdych 5 minut?
A) 74 B) 56 C) 49 D) 39 E) 17
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Pytania po 3 punkty
1. 200 · 9 + 200 + 9?
A) 418 B) 1909 C) 2009 D) 4018 E) 20009
2. Gdzie znajduje sie˛ kangur?
A) W kole i w trójka˛cie, ale nie w kwadracie
B) W kole i w kwadracie, ale nie w trójka˛cie
C) W trójka˛cie i w kwadracie, ale nie w kole
D) W kole, lecz nie w kwadracie i nie w trójka˛cie
E) W kwadracie, lecz nie w kole i nie w trójka˛cie
3. W pewnej rodzinie jest pie˛ciu braci. Każdy z nich ma jedna˛ siostre˛. Ile
rodzeństwa jest w tej rodzinie?
A) 10 B) 9 C) 8

D) 7

E) 6

4. Na tablicy wyświetlono liczbe˛ 930.

Ile małych kwadratów musi zmienić kolor, aby pojawiła sie˛ liczba 806?

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

E) 9

5. Mama kupiła 16 mandarynek. Karol zjadł połowe˛ wszystkich mandarynek,
Ewa zjadła dwie, a Zosia pozostałe. Ile mandarynek zjadła Zosia?
A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

E) 12

6. Do wykonania ścieżki w ogrodzie użyto 10 prostoka˛tnych płytek o wymiarach
4 dm na 6 dm. Naste˛pnie namalowano czarna˛ linie˛ ła˛cza˛ca˛ środki płytek
(rysunek obok).

Jaka jest długość czarnej linii?
A) 25 dm B) 40 dm C) 46 dm D) 50 dm E) 92 dm
7. Magda wykonała cztery rzuty kostka˛ do gry i otrzymała w sumie 23 punkty.
Ile razy wyrzuciła 6 oczek?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
8. O godzinie 17:10 rozpocza˛ł sie˛ film trwaja˛cy 90 minut. Został dwukrotnie
przerwany blokami reklamowymi, z których jeden trwał 8 minut, a drugi 5
minut. O której godzinie skończył sie˛ ten film?
A) 18:13 B) 18:27 C) 18:47 D) 18:53 E) 19:13
Pytania po 4 punkty
9. Kurs tańca rozpocze˛ła grupa 25 chłopców i 19 dziewcza˛t. Każdego tygodnia
do grupy doła˛czało 2 chłopców i 3 dziewczynki. Po ilu tygodniach w grupie
było tyle samo chłopców co dziewcza˛t?
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
Dla brata

Dla siostry

10. Piotr podzielił czekolade˛ w naste˛puja˛cy sposób: odłamał
rza˛d pie˛ciu kawałków dla swojego brata, a naste˛pnie rza˛d
siedmiu kawałków dla swojej siostry, jak na rysunku obok.
Z ilu kawałków składała sie˛ cała czekolada?
A) 28 B) 32 C) 35 D) 40 E) 54

11. Kangur rudy i kangur szary waża˛ razem 139 kg. Kangur rudy waży o 35 kg
mniej niż kangur szary. Ile waży kangur szary?
A) 104 kg B) 87 kg C) 52 kg D) 96 kg E) 53 kg
12. W pola tabeli 3 × 3 wpisano liczby, jak na rysunku
obok. W jednym posunie˛ciu możemy zamienić miejscami dwie dowolne liczby. Jaka jest najmniejsza liczba
takich posunie˛ć, aby otrzymać tabele˛, w której suma
liczb w każdym wierszu dzieli sie˛ przez 3?
A) Nie można w ten sposób otrzymać takiej tabeli
B) 3 C) 1 D) 4 E) 2

4

5

1

8

10

4

7

1

2

13. Jeden bok prostoka˛ta ma długość 8 cm, drugi zaś jest dwa razy krótszy. Jaka jest długość boku kwadratu, którego obwód jest równy obwodowi tego
prostoka˛ta?
A) 4 cm B) 6 cm C) 8 cm D) 12 cm E) 24 cm
14. Z jednakowych drewnianych klocków ułożono budowle˛ przedstawiona˛ na rysunku obok. Z ilu?
A) 6 B) 12 C) 13 D) 15 E) 16

15. Trzy wiewiórki: Hela, Mela i Tola znalazły ła˛cznie 7 orzechów. Każda z nich
znalazła inna˛ liczbe˛ orzechów, przy czym każda z nich znalazła co najmniej
jeden. Hela znalazła najmniej, a Mela najwie˛cej. Ile orzechów znalazła Tola?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

E) 5 Nie można tego ustalić

16. Której figury nie da sie˛ otrzymać z przedstawionych
na rysunku obok kamieni domino?
A)

B)

C)

D)

E)

Pytania po 5 punktów
17. Gospodarz posiada 30 krów, pewna˛ liczbe˛ kur i nie posiada żadnych innych
zwierza˛t. Liczba nóg wszystkich kur jest równa liczbie nóg wszystkich krów.
Ile zwierza˛t posiada ten gospodarz?
A) 60 B) 90 C) 120 D) 180 E) 240
18. Piotr i Paweł przebywali na obozie harcerskim. Podczas zbiórki harcerze
ustawili sie˛ w szeregu. Po jednej stronie Pawła stało 27, a po drugiej stronie
13 harcerzy. Piotr stał dokładnie pośrodku tego szeregu. Ilu harcerzy stało
pomie˛dzy Piotrem i Pawłem?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 14

E) 21

19. Tajny agent chce odgadna˛ć sześciocyfrowy kod. Wiadomo, że suma pierwszej, trzeciej i pia˛tej cyfry tego kodu jest równa sumie drugiej, czwartej i
szóstej cyfry. Który z poniższych zapisów może być takim kodem?
A) 81∗∗61 B) 7∗727∗ C) 4∗4141 D) 12∗9∗8

E) 181∗2∗

20. Pani Florentyna codziennie sprzedaje na targu jajka. W środe˛ sprzedała 60 jajek, a w czwartek 96 i zauważyła, że w tym tygodniu każdego dnia liczba
sprzedanych jajek była równa sumie liczb sprzedanych jajek w dwóch dniach
poprzednich. Ile jajek sprzedała pani Florentyna w poniedziałek?
A) 20 B) 24 C) 36 D) 40 E) 48
21. Bukiet składa sie˛ z czterech kwiatków – czerwonego, niebieskiego, żółtego i
białego. Pszczółka Maja usiadła na każdym kwiatku dokładnie raz, przy czym
pierwszym kwiatkiem, na którym usiadła, był czerwony. Na ile sposobów
Maja mogła odwiedzić wszystkie kwiatki, pod warunkiem, że na pewno nie
przefrune˛ła bezpośrednio z żółtego na biały?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
22. O godzinie 6:15 znikna˛ł duszek Kacperek i w tym momencie szalony zegar,
który dotychczas pokazywał prawidłowa˛ godzine˛, zacza˛ł chodzić z prawidłowa˛ pre˛dkościa˛, ale wstecz. Duszek pojawił sie˛ z powrotem o 19:30. Która˛
godzine˛ pokazywał szalony zegar w momencie powrotu Kacperka?
A) 17:00 B) 17:45 C) 18:30 D) 19:00 E) 19:15
23. Agnieszka rysowała figury składaja˛ce sie˛ z odcinków długości 1. Na końcu
każdego odcinka Agnieszka zawsze skre˛cała pod ka˛tem prostym w lewo lub
w prawo. Za każdym razem, gdy skre˛cała w prawo, zapisywała na kartce
symbol ♥, a gdy skre˛cała w lewo, zapisywała symbol ♠. Pewnego dnia narysowała figure˛ i zapisała te symbole w naste˛puja˛cej kolejności: ♥♠♠♠♥♥.
Który z poniższych rysunków mogła narysować Agnieszka?
A)

B)

C)

D)

E)

24. W krainie Śmieszne Stopy każdy me˛żczyzna ma lewa˛ stope˛ o jeden lub
dwa rozmiary wie˛ksza˛ niż prawa˛. Mimo to buty sprzedawane sa˛ w parach i
buty w parze sa˛ tego samego rozmiaru. Grupa przyjaciół postanowiła kupić
sobie buty i, aby zaoszcze˛dzić, dokonała zakupu wspólnie. Gdy po udanych
zakupach wszyscy założyli pasuja˛ce na nich buty, pozostały dwa buty: jeden
w rozmiarze 36 i jeden w rozmiarze 45. Jaka jest najmniejsza liczba osób,
która mogła w taki sposób dokonać zakupu?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
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Beniamin
Klasy 5 i 6

Czas trwania konkursu 75 min
Podczas konkursu używać kalkulatorów nie wolno
Pytania po 3 punkty
1. Która z poniższych liczb jest parzysta?
A) 2009

B) 2 + 0 + 0 + 9

C) 200 − 9

D) 200 · 9

E) 200 + 9

2. Gdzie znajduje sie˛ kangur?
A) W kole i w trójka˛cie, lecz nie w kwadracie
B) W kole i w kwadracie, lecz nie w trójka˛cie
C) W trójka˛cie i w kwadracie, lecz nie w kole
D) W kole, lecz nie w kwadracie i nie w trójka˛cie
E) W kwadracie, lecz nie w kole i nie w trójka˛cie
3. Ile liczb naturalnych znajduje sie˛ mie˛dzy 2,008 a 20,09?
A) 17 B) 18 C) 19 D) 16 E) Wie˛cej niż 19
4. Najmniejsza˛ liczba˛ cyfr, które należy wykreślić w liczbie 12323314 tak, aby pozostałe cyfry,
bez zmiany porza˛dku, utworzyły liczbe˛, która czytana z lewa na prawo jest taka sama, jak
czytana z prawa na lewo, jest
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

5. Na stole leża˛ trzy pudełka: białe, czerwone i zielone. W jednym z nich jest tylko czekolada,
w drugim tylko jabłko, a trzecie jest puste. Jaki jest kolor pudełka z czekolada˛, jeżeli
wiadomo, że czekolada jest albo w białym, albo w czerwonym pudełku, a jabłko nie jest ani
w białym, ani w zielonym?
A) Biały

B) Czerwony

C) Zielony

D) Żaden z nich

E) Nie można tego ustalić

6. Rysunek obok przedstawia kwadrat KLMN i trójka˛t równoboczny KLP . Punkt przecie˛cia przeka˛tnej KM kwadratu i boku LP
trójka˛ta oznaczono litera˛ Q. Jaka jest miara ka˛ta ∠LQM?
A) 95◦ B) 105◦ C) 115◦ D) 125◦ E) 135◦

N

M

P
Q

K
L
7. Przez rzeke˛ szerokości 120 m zbudowano most. Czwarta cze˛ść mostu znajduje sie˛ nad la˛dem
po lewej stronie rzeki i czwarta cze˛ść mostu znajduje sie˛ nad la˛dem po prawej stronie rzeki.
Jak długi jest ten most?
A) 150 m B) 180 m C) 210 m D) 240 m E) 270 m

8. Z kwadratowych kartoników trzech różnych wielkości ułożono
przedstawiona˛ na rysunku obok plansze˛. Ile jest równa długość pogrubionej linii, o ile wiadomo, że bok najmniejszego
kwadratu ma długość 20 cm?
A) 380 cm B) 400 cm C) 420 cm D) 440 cm E) 1680 cm
9. W pokoju bawia˛ sie˛ koty i psy. Liczba kocich łap jest dwa razy wie˛ksza niż liczba psich
nosów. Liczba kotów jest
A) dwa razy wie˛ksza od liczby psów B) równa liczbie psów C) równa połowie liczby
psów D) równa 14 liczby psów E) cztery razy wie˛ksza od liczby psów
10. Z identycznych plastykowych patyczków tworzymy cyfry w taki sposób, jak to przedstawiono na rysunku. Według takiego wzorca cyfr Jaś z takich samych patyczków
układał wszystkie liczby dwucyfrowe, a Staś na tablicy
zapisywał liczbe˛ patyczków użytych do budowy każdej
z nich. Najwie˛ksza˛ liczba˛ napisana˛ przez Stasia jest
A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14
Pytania po 4 punkty
11. Ile dodatnich liczb całkowitych n ma te˛ własność, że n + 2 jest dzielnikiem liczby 78?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4
12. W czworoka˛cie ABCD o bokach: AB = 11, BC = 7, CD = 9
C
i DA = 3, ka˛ty przy wierzchołkach A i C sa˛ proste. Ile jest
D
równe pole tego czworoka˛ta?
A) 30 B) 44 C) 48 D) 52 E) 60
A
B
13. Na pierwsze zaje˛cia grupy tanecznej zapisało sie˛ 39 chłopców i 23 dziewczynki. Przez kilka
tygodni co tydzień przybywało 6 chłopców i 8 dziewczynek, aż do momentu, gdy liczba
dziewcza˛t i chłopców w tej grupie była taka sama. Ile osób liczyła wtedy ta grupa?
A) 144 B) 154 C) 164 D) 174 E) 184
14. Dwa prostoka˛ty o wymiarach 8 × 10 i 9 × 12 cze˛ściowo sie˛
12
pokrywaja˛, jak pokazano na rysunku. Pole czarnego obszaru
jest równe 37. Ile jest równe pole szarego obszaru?
9
A) 60 B) 62 C) 62,5 D) 64 E) 65
8

10
15. Liczby od 1 do 8 zapisano na ośmiu kartach (na każdej inna˛ liczbe˛). Naste˛pnie tak ponumerowane karty podzielono na dwie grupy A i B w taki sposób, że suma liczb zapisanych na
kartach z grupy A jest równa sumie liczb zapisanych na kartach z grupy B. Jeżeli wiadomo,
że w grupie A sa˛ tylko 3 karty, to wtedy na pewno
A) dokładnie trzy karty w grupie B sa˛ ponumerowane liczbami nieparzystymi
B) cztery karty w grupie B sa˛ ponumerowane liczbami parzystymi
C) karty z liczba˛ 1 nie ma w grupie B
D) karta z liczba˛ 2 jest w grupie B
E) karta z liczba˛ 5 jest w grupie B

16. Trójka˛t równoboczny, prostoka˛t i kwadrat, z których
zbudowana jest figura na rysunku obok, maja˛ te same
obwody. Bok kwadratu ma długość 9 cm. Ile jest równa
długość krótszego boku prostoka˛ta?
A) 4 cm B) 5 cm C) 6 cm D) 7 cm E) 8 cm

?
9 cm

17. Jaka jest najmniejsza liczba jednakowych sześcianów, z których można złożyć prostopadłościan o wymiarach 40 × 40 × 60?
A) 96 B) 96 000 C) 12 D) 12 000 E) 768
18. Adam ma do przeczytania 290-stronicowa˛ ksia˛żke˛. Postanowił codziennie, oprócz niedziel,
przeczytać 4 strony, a w każda˛ niedziele˛ 25 stron. Adam rozpocza˛ł czytanie tej ksia˛żki w
niedziele˛. Przez ile dni be˛dzie ja˛ czytał?
A) 15 B) 46 C) 40 D) 35 E) 41
19. Adam, Bartek, Cezary i Daniel zaje˛li w turnieju szachowym pierwsze cztery miejsca. Suma
numerów miejsc Adama, Bartka i Daniela jest równa 6 i suma numerów miejsc Bartka i
Cezarego jest także równa 6. Wiadomo też, że Bartek wyprzedził w tej klasyfikacji Adama.
Który z chłopców zaja˛ł pierwsze miejsce?
A) Adam B) Bartek C) Cezary D) Daniel E) Nie można tego ustalić
20. Ile jest różnych prostoka˛tów o polu równym 2009, których długości boków wyrażaja˛ sie˛
liczbami całkowitymi?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 10
Pytania po 5 punktów
21. Wśród poniższych czterech zdań o liczbie naturalnej n dwa sa˛ prawdziwe i dwa fałszywe:
Liczba n jest podzielna przez 5.
Liczba n jest podzielna przez 11.
Liczba n jest podzielna przez 55.
Liczba n jest mniejsza niż 10.
Wtedy liczba n może być
A) 0 B) 5 C) 10 D) 11 · 55 E) 55
22. Powierzchnia bryły narysowanej obok składa sie˛ z 6 ścian trójka˛tnych. W każdym wierzchołku bryły umieszczono liczbe˛
tak, by sumy liczb umieszczonych w wierzchołkach danej ściany były jednakowe dla wszystkich ścian. Dwie liczby, 1 i 5,
sa˛ zaznaczone na rysunku. Ile wynosi suma wszystkich liczb
umieszczonych w wierzchołkach?
A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 24

1

5

23. Pokoje hotelowe w 5-pie˛trowym hotelu znajduja˛ sie˛ tylko na pie˛trach. Na każdym pie˛trze
znajduje sie˛ 35 pokoi. Pokoje w tym hotelu ponumerowane sa˛ liczbami trzycyfrowymi.
Pierwsza cyfra wskazuje pie˛tro, a pozostałe dwie cyfry w kolejności tworza˛ liczbe˛ dwucyfrowa˛, wskazuja˛ca˛ numer pokoju na tym pie˛trze. I tak, wszystkie pokoje na trzecim pie˛trze
sa˛ ponumerowane liczbami od 301 do 335. Ile razy do ponumerowania wszystkich pokoi
hotelowych w tym hotelu użyto cyfry 2?
A) 60 B) 65 C) 95 D) 100 E) 105

24. Figura ABCD jest kwadratem o boku długości 10 cm. Odległość mie˛dzy punktami M i N jest równa 6 cm. Niezacieniowana cze˛ść kwadratu składa sie˛ z czterech identycznych równoramiennych trójka˛tów prostoka˛tnych i czterech identycznych
kwadratów. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru?
A) 42 cm2 B) 46 cm2 C) 48 cm2 D) 52 cm2 E) 58 cm2

M

D N

B

A

25. Rysunek obok przedstawia tablice˛ z symbolami a, b, c,
pod którymi ukryto liczby. Podane sa˛ również sumy liczb
w każdym wierszu i w każdej kolumnie. Jaka jest wartość
wyrażenia a + b − c?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

C

a

b

a

11

b

a

c

8

b

c

a

8

10

8

9

26. Jadwiga przemnożyła iloczyn 18 czynników równych 8 przez iloczyn 50 czynników równych
5. Ile cyfr ma uzyskany wynik?
A) 13 B) 40 C) 52 D) 60 E) 100
27. Komplet gry domino zawiera 28 kamieni. Na kamieniach umieszczone sa˛ wszystkie możliwe kombinacje dwóch liczb oczek od 0 do 6
wła˛cznie. Ile ła˛cznie oczek jest na wszystkich kamieniach domino?
A) 84 B) 105 C) 126 D) 147 E) 168
28. Na rysunku obok przedstawiono tablice˛ 4 × 2, w której w pierwszym wierszu
10 3
wpisano dwie liczby, a w każdym naste˛pnym wierszu wpisano sume˛ i różnice˛
13 7
liczb z wiersza powyżej. W tablicy 7 × 2, utworzonej w taki sam sposób,
20 6
w ostatnim wierszu otrzymano liczby 96 i 64. Ile jest równa suma liczb
26 14
zapisanych w pierwszym wierszu tej tablicy?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 20 E) 24
29. W krainie Śmieszne Stopy każdy mieszkaniec ma lewa˛ stope˛ o jeden lub dwa numery dłuższa˛
niż prawa˛ stope˛. Mimo to buty sprzedawane sa˛ w parach i buty w parze sa˛ tego samego
rozmiaru. Chca˛c sobie z tym problemem poradzić, grupa przyjaciół zdecydowała sie˛ razem
dokonać zakupu butów dla każdego z nich. Po tym, jak wszyscy założyli pasuja˛ce na nich
obuwie, pozostały dwa buty: jeden w rozmiarze 36 i jeden w rozmiarze 45. Najmniejsza˛
liczba˛ osób, dla której opisana sytuacja jest możliwa, jest
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9
30. Każdy kwadrat tablicy chcemy pomalować jednym z czterech koloc d
a b
rów: a, b, c i d w taki sposób, że sa˛siaduja˛ce kwadraty nie moga˛ być
pomalowane tym samym kolorem, przy czym za kwadraty sa˛siaduja˛ce uznajemy kwadraty maja˛ce wspólny bok lub wierzchołek. Cztery
kwadraty zostały już pomalowane (patrz rysunek). Jakie sa˛ możliwości
pomalowania zacieniowanego kwadratu?
A) Tylko kolorem a B) Tylko kolorem b C) Tylko kolorem c
D) Tylko kolorem d E) Sa˛ dwie możliwości pomalowania
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Pytania po 3 punkty
1. Która z poniższych liczb jest najwie˛ksza?
A) 2009

B) 2 + 0 + 0 + 9

C) 200 − 9

D) 200 × 9

E) 200 + 9

2. W spotkaniu towarzyskim u Adama wzie˛ło udział czterech chłopców i cztery dziewczyny. W
czasie spotkania chłopcy tańczyli tylko z dziewcze˛tami, a dziewcze˛ta tylko z chłopcami. Po
spotkaniu, na pytanie: „Z iloma różnymi osobami tańczyłeś w czasie spotkania?“, chłopcy
kolejno powiedzieli: 3, 1, 2, 2, natomiast trzy pierwsze dziewcze˛ta podały liczby: 2, 2, 2.
Z iloma chłopcami tańczyła czwarta dziewczyna?
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

3. Gwiazda, pokazana na rysunku obok, utworzona jest z 12 identycznych
trójka˛tów równobocznych. Obwód gwiazdy jest równy 36 cm. Ile jest
równy obwód zacieniowanego sześcioka˛ta?
A) 6 cm B) 12 cm C) 18 cm D) 24 cm E) 30 cm

4. Jacek w ramach przygotowań do konkursu Kangur postanowił rozwia˛zać po jednym zadaniu
z kolejnych stron o numerach nieparzystych w swoim zbiorze zadań. Rozpocza˛ł na stronie
15, a skończył na stronie 53. Ile zadań treningowych rozwia˛zał Jacek?
A) 19

B) 20

C) 27

D) 38

E) 53

5. Duży kwadrat o polu 1 został podzielony na kwadraty, jak na rysunku
obok. Pole małego czarnego kwadratu jest równe
1
1
1
1
1
A) 100
B) 300
C) 600
D) 900
E) 1000

6. Iloczyn czterech różnych dodatnich liczb całkowitych jest równy 100. Suma tych liczb jest
równa
A) 10

B) 12

C) 15

D) 18

E) 20

7. W pokoju bawia˛ sie˛ koty i psy. Liczba kocich łap jest dwa razy wie˛ksza niż liczba psich
nosów. Liczba kotów jest
A) dwa razy wie˛ksza od liczby psów B) równa liczbie psów C) równa połowie liczby
psów D) 14 liczby psów E) cztery razy wie˛ksza od liczby psów
8. Na rysunku obok punkty Q, S, R sa˛ współliniowe oraz
P
∠QP S = 12◦ i P Q = P S = RS. Wówczas miara ka˛ta
QP R jest równa
12∞
A) 36◦ B) 42◦ C) 54◦ D) 60◦ E) 84◦

Q S
R
9. Mama przygotowała na zime˛ sok wiśniowy, którym można napełnić dokładnie 12 dużych
słoików albo dokładnie 20 mniejszych słoików. Mama napełniła już 9 dużych słoików i
reszte˛ postanowiła rozlać do mniejszych słoików. Ile takich słoików napełni pozostałym
sokiem?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

10. O godzinie 6:15 znikna˛ł duszek Kacperek i w tym momencie szalony zegar, który dotychczas
pokazywał prawidłowa˛ godzine˛, zacza˛ł chodzić z prawidłowa˛ pre˛dkościa˛, ale wstecz. Duszek
pojawił sie˛ z powrotem o 19:30. Która˛ godzine˛ pokazywał szalony zegar w momencie
powrotu Kacperka?
A) 17:00 B) 17:45 C) 18:30 D) 19:00 E) 19:15
Pytania po 4 punkty
11. Ile jest liczb całkowitych dodatnich, których kwadrat i sześcian maja˛ te˛ sama˛ liczbe˛ cyfr?
A) 0

B) 3

C) 4

D) 9

E) Nieskończenie wiele

12. Jaka jest minimalna liczba pogrubionych punktów, które należy usuna˛ć
z rysunku, aby żadne trzy punkty spośród pozostałych nie leżały na
jednej prostej?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

13. Mirek zmierzył wszystkie ka˛ty w dwóch trójka˛tach. Jeden z trójka˛tów był ostroka˛tny, a
drugi rozwartoka˛tny. Mirek zapamie˛tał miary czterech z tych ka˛tów: 120◦ , 80◦ , 55◦ i 10◦ .
Jaka jest miara najmniejszego ka˛ta w trójka˛cie ostroka˛tnym?
A) 5◦

B) 10◦

C) 45◦

D) 55◦

E) Nie można tego ustalić

14. Jaka˛ cze˛ścia˛ najwie˛kszego kwadratu jest obszar zacieniowany?
π C) π+2 D) π
A) 41 B) 12
E) 13
16
4

15. Wyspe˛ zamieszkuja˛ prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówia˛ prawde˛, a kłamcy
zawsze kłamia˛. 25 mieszkańców tej wyspy ustawiło sie˛ w kolejke˛. Każda osoba z kolejki,
z wyja˛tkiem pierwszej, powiedziała: Osoba stoja˛ca bezpośrednio przede mna˛ to kłamca,
natomiast osoba stoja˛ca jako pierwsza w kolejce powiedziała: Wszyscy stoja˛cy za mna˛ to
kłamcy. Ilu kłamców stało w tej kolejce?
A) 0 B) 12 C) 13 D) 24 E) Nie można tego obliczyć
16. Powierzchnia bryły narysowanej obok składa sie˛ z 6 ścian trójka˛tnych. W każdym wierzchołku bryły umieszczono liczbe˛
tak, by sumy liczb umieszczonych w wierzchołkach danej ściany były jednakowe dla wszystkich ścian. Dwie liczby, 1 i 5,
sa˛ zaznaczone na rysunku. Ile wynosi suma wszystkich liczb
umieszczonych w wierzchołkach?
A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 24

1

5

17. W równości
E·I ·G·H ·T
=T ·W ·O
F ·O ·U ·R
różnym literom odpowiadaja˛ różne cyfry, a jednakowym literom jednakowe cyfry. Ile wartości może przyjmować iloczyn T · H · R · E · E?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
18. Planujemy pokolorować kratki kwadratu, używaja˛c kolorów a,
b, c i d w taki sposób, by żadne dwie kratki o wspólnym boku
lub wierzchołku nie były pokolorowane tym samym kolorem.
Pewne kratki sa˛ już pokolorowane (patrz rysunek). Jakie sa˛
możliwe pokolorowania kratki zacieniowanej?
A) Tylko a albo b B) Tylko c C) Tylko d
D) Tylko c albo d E) Dowolne z a, b, c i d
19. Na rysunku mamy dziewie˛cioka˛t foremny. Jaka jest miara
ka˛ta X?
A) 40◦ B) 45◦ C) 50◦ D) 55◦ E) 60◦

20. Na rysunku obok mamy trzy pocza˛tkowe
układanki. Ile jest potrzebnych białych
kwadracików jednostkowych, aby ułożyć
dziesia˛ta˛ układanke˛ w tym cia˛gu?
A) 76 B) 80 C) 84 D) 92 E) 100

a b
c d
b
b

X

...

Pytania po 5 punktów
21. Wśród poniższych czterech zdań o liczbie naturalnej n dwa sa˛ prawdziwe i dwa fałszywe:
Liczba n jest podzielna przez 5.
Liczba n jest podzielna przez 11.
Liczba n jest podzielna przez 55.
Liczba n jest mniejsza niż 10.
Wtedy liczba n może być
A) 0 B) 5 C) 10 D) 11 · 55 E) 55

22. Ile jest liczb dziesie˛ciocyfrowych, które można napisać przy użyciu cyfr 1, 2 i 3 tak, aby
każde dwie sa˛siednie cyfry w ich zapisach różniły sie˛ o jeden?
A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 E) 100
23. Na osi liczbowej zaznaczono ułamki 51 i 31 . Która z liter oznacza ułamek 14 ?

–15
A) a

B) b

C) c

a b c d e
D) d E) e

–13

24. Trzema cie˛ciami zaznaczonymi na rysunku podzielono duży sześcian na
osiem prostopadłościanów. Ile jest równy stosunek sumy pól powierzchni
tych ośmiu prostopadłościanów do pola powierzchni sześcianu?
A) 1:1 B) 4:3 C) 3:2 D) 2:1 E) 4:1
25. Ile jest liczb naturalnych n, dla których najwie˛kszy spośród jej dzielników naturalnych różnych od 1 i n jest 45 razy wie˛kszy od najmniejszego spośród tych dzielników?
A) 0 B) 1 C) 2 D) Wie˛cej niż 2, ale skończenie wiele E) Nieskończenie wiele
26. Kwadrat podzielono na 2009 kwadratów, których długości boków sa˛ liczbami całkowitymi.
Jaka˛ najmniejsza˛ długość może mieć bok dzielonego kwadratu?
A) 44 B) 45 C) 46 D) 503
E) Nie można kwadratu podzielić na 2009 takich kwadratów
27. W czworoka˛cie P QRS mamy P Q = 2006, QR = 2008, RS = 2007 i SP = 2009. Przy
których wierzchołkach ka˛ty wewne˛trzne czworoka˛ta maja˛ zawsze miare˛ mniejsza˛ niż 180◦ ?
A) P , Q, R B) Q, R, S C) P , Q, S D) P , R, S E) P , Q, R, S
28. Mam kwadrat o wymiarach 6 cm × 6 cm i trójka˛t. Jeżeli położe˛ kwadrat na trójka˛cie, to
moge˛ pokryć co najwyżej 60% powierzchni trójka˛ta. Jeśli zaś położe˛ trójka˛t na kwadracie,
to moge˛ pokryć co najwyżej 32 powierzchni kwadratu. Pole trójka˛ta jest równe
A) 22 54 cm2 B) 24 cm2 C) 36 cm2 D) 40 cm2 E) 60 cm2
29. Na kartce napisano w jednej linii kilka różnych liczb całkowitych dodatnich nie wie˛kszych
niż 10. Ogla˛daja˛c te˛ kartke˛, Mirek stwierdził ze zdumieniem, że w każdej parze sa˛siednich
liczb jedna z nich dzieli druga˛. Ile co najwyżej liczb mogło być napisanych na tej kartce?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
30. W trójka˛cie ABC miara ka˛ta wewne˛trznego przy wierzchołku B jest równa 20◦ , a miara
ka˛ta wewne˛trznego przy wierzchołku C jest równa 40◦ . Ponadto długość dwusiecznej ka˛ta
przy wierzchołku A jest równa 2. Ile wynosi różnica BC − AB?
A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 4 E) Nie można tego ustalić
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Pytania po 3 punkty
1. Która z poniższych liczb jest wielokrotnościa˛ liczby 3?
A) 2009

B) 2 + 0 + 0 + 9

C) (2 + 0) · (0 + 9)

D) 29

E) 200 − 9

2. Jaka jest minimalna liczba pogrubionych punktów, które należy usuna˛ć
z rysunku, aby żadne trzy punkty spośród pozostałych nie leżały na
jednej prostej?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 7

3. W maratonie ulicznym udział wzie˛ło 2009 zawodników. Liczba zawodników pokonanych
przez Piotra, startuja˛cego w tym maratonie, okazała sie˛ trzy razy wie˛ksza niż liczba zawodników, z którymi Piotr przegrał. Które miejsce zaja˛ł Piotr w tym maratonie?
A) 503

B) 501

C) 500

D) 1503 E) 1507

9 liczby 1000?
4. Ile jest równa 21 z 32 z 34 z 45 z 56 z 67 z 78 z 89 z 10
A) 250 B) 200 C) 100 D) 50 E) Żadna z poprzednich
5. Cia˛g cyfr powstał przez napisanie 2009 razy liczby 2009. Suma wszystkich cyfr nieparzystych w tym cia˛gu, które znajduja˛ sie˛ bezpośrednio przed cyfra˛ parzysta˛, jest równa
A) 2

B) 9

C) 4018

D) 18072 E) 18081

6. Powierzchnia bryły narysowanej obok składa sie˛ z 6 ścian trójka˛tnych. W każdym wierzchołku bryły umieszczono liczbe˛ tak,
by sumy liczb umieszczonych w wierzchołkach danej ściany były
jednakowe dla wszystkich ścian. Dwie liczby, 1 i 5, sa˛ zaznaczone
na rysunku. Ile wynosi suma wszystkich liczb umieszczonych w
wierzchołkach?
A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 24

1

5

7. Ile jest liczb całkowitych dodatnich, których kwadrat i sześcian maja˛ te˛ sama˛ liczbe˛ cyfr?
A) 0

B) 3

C) 4

D) 9

E) Nieskończenie wiele

8. Pole trójka˛ta przedstawionego na rysunku jest równe 80 m2, a promień każdego okre˛gu o środku w jego wierzchołku jest równy 2 m.
Ile metrów kwadratowych ma pole zacieniowanej figury?
A) 76 B) 80 − 2π C) 40 − 4π D) 80 − π E) 78π
9. Magda napisała cia˛g liczb, w którym każda liczba, pocza˛wszy od trzeciej, była suma˛ dwóch
liczb ja˛ poprzedzaja˛cych. Czwarta˛ liczba˛ w tym cia˛gu była liczba 6, a szósta˛ 15. Ile była
równa siódma liczba w tym cia˛gu?
A) 9

B) 16 C) 21 D) 22 E) 24

10. Jeden z ka˛tów wewne˛trznych trójka˛ta ma miare˛ 68◦ . W
trójka˛cie tym poprowadzono dwusieczne jego innych ka˛tów wewne˛trznych. Ile stopni ma miara ka˛ta oznaczonego na rysunku znakiem zapytania?
A) 120◦ B) 124◦ C) 128◦ D) 132◦ E) 136◦

?
68∞

Pytania po 4 punkty
11. Za każdy test można otrzymać jedna˛ z ocen: 1, 2, 3, 4, 5 albo 6. Średnia ocen Beaty z
czterech testów jest równa 4. Które z poniższych zdań nie może być prawdziwe?
A) Beata otrzymała z każdego testu ocene˛ 4
B) Beata otrzymała ocene˛ 3 dokładnie z dwóch testów
C) Beata otrzymała ocene˛ 3 dokładnie z trzech testów
D) Beata otrzymała ocene˛ 1 dokładnie z jednego testu
E) Beata otrzymała ocene˛ 4 dokładnie z dwóch testów
12. Pierścienie boromejskie to takie trzy pierścienie, których nie można rozdzielić bez rozcinania,
ale po usunie˛ciu któregokolwiek z nich pozostałe dwa nie sa˛ ze soba˛ powia˛zane w żaden
sposób. Który z rysunków przedstawia pierścienie boromejskie?

B

A

A) A

B) B

C) C

C

D) D

D

E

E) E

13. Wyspe˛ zamieszkuja˛ prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówia˛ prawde˛, a kłamcy
zawsze kłamia˛. 25 mieszkańców tej wyspy ustawiło sie˛ w kolejke˛. Każda osoba z kolejki,
z wyja˛tkiem pierwszej, powiedziała: Osoba stoja˛ca bezpośrednio przede mna˛ to kłamca,
natomiast osoba stoja˛ca jako pierwsza w kolejce powiedziała: Wszyscy stoja˛cy za mna˛ to
kłamcy. Ilu kłamców stało w tej kolejce?
A) 0

B) 12 C) 13 D) 24 E) Nie można tego obliczyć

14. Niech ab = ab + a + b dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b. Rozwia˛zaniem równania
35 = 2x jest liczba
A) 3

B) 6

C) 7

D) 10 E) 12

15. Dwa wzajemnie styczne okre˛gi o równych promieniach maja˛ środki w dwóch przeciwległych wierzchołkach kwadratu. Kolejne dwa okre˛gi, o środkach w pozostałych wierzchołkach kwadratu, sa˛ styczne zewne˛trznie do każdego z
dwóch poprzednich okre˛gów (patrz rysunek). Ile razy promień wie˛kszego okre˛gu jest wie˛kszy od promienia mniejszego okre˛gu?
√
√
A) 92 B) 5 C) 1 + 2 D) 2,5 E) 0,8π
16. Ile
√ jest liczb całkowitych dodatnich n takich, że odległość na osi liczbowej mie˛dzy liczbami
n i 10 jest mniejsza niż 1?
A) 19 B) 20 C) 39 D) 40 E) 41
17. Na kartce napisano w jednej linii kilka różnych liczb całkowitych dodatnich nie wie˛kszych
niż 10. Ogla˛daja˛c te˛ kartke˛, Mirek stwierdził ze zdumieniem, że w każdej parze sa˛siednich
liczb jedna z nich dzieli druga˛. Ile co najwyżej liczb mogło być napisanych na tej kartce?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
18. Na powierzchni piłki namalowano trzy jednakowe okre˛gi, dziela˛ce ja˛ na osiem jednakowych cze˛ści, jak na rysunku obok. Trzmiel,
który usiadł na piłce w punkcie przecie˛cia okre˛gów, we˛druje po
namalowanych okre˛gach w taki sposób, że po przejściu ćwiartki
okre˛gu w punkcie przecie˛cia z innym okre˛giem zawsze skre˛ca
na przemian w prawo albo w lewo, tj. w prawo, gdy w poprzedzaja˛cym punkcie skre˛cał w lewo, natomiast w lewo, gdy w
poprzedzaja˛cym punkcie skre˛cał w prawo. Jaka jest najmniejsza
liczba ćwiartek okre˛gów, które musi przejść trzmiel, aby ponownie znalazł sie˛ w punkcie, z którego wyruszył?
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18
19. Ile zer należy wpisać w miejsce ∗ w zapisie dziesie˛tnym liczby 1, ∗ 1, aby liczba ta była
2009 i jednocześnie wie˛ksza niż 20009 ?
mniejsza niż 2008
20008
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

20. Jeśli a = 2 , b = 8 i c = 3 , to
A) a < b < c B) b < a < c C) c < b < a
35

8

11

D) c < a < b

E) b < c < a

Pytania po 5 punktów
21. Ile jest liczb dziesie˛ciocyfrowych, które można napisać przy użyciu cyfr 1, 2 i 3 tak, aby
każde dwie sa˛siednie cyfry w ich zapisach różniły sie˛ o jeden?
A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 E) 100
22. Uczeń ma 2009 sześciennych klocków o krawe˛dzi długości 1 oraz 2009 kolorowych kwadratowych naklejek o boku długości 1. Uczeń ten skleił ze wszystkich klocków prostopadłościan i okleił cała˛ jego powierzchnie˛ naklejkami, przyklejaja˛c dokładnie po jednej do
każdej ściany klocka, tworza˛cej te˛ powierzchnie˛. Okazało sie˛, że uczniowi pozostały jeszcze
naklejki. Ile ich pozostało?
A) Wie˛cej niż 1000 B) 763 C) 476 D) 49 E) 0

23. W polach szachownicy 4 × 4 chcemy umieścić pionki w taki sposób, że liczby pionków
w każdym wierszu i w każdej kolumnie szachownicy be˛da˛ różne (w jednym polu można
umieścić jeden lub wie˛cej pionków, a także można pozostawić pole puste). Jaka jest minimalna liczba pionków, które można w taki sposób rozmieścić na szachownicy?
A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 20
24. Z jabłek, śliwek, pomarańczy i bananów układamy na półce kompozycje˛, kłada˛c kolejno
owoc za owocem. Kompozycja jest kompletna, gdy bezpośrednio obok owocu dowolnego
rodzaju przynajmniej raz leży owoc każdego innego rodzaju. Z ilu owoców składa sie˛
najmniej liczna kompletna kompozycja owoców?
A) 4 B) 5 C) 8 D) 11 E) 12
25. Jaka jest najmniejsza liczba całkowita n, dla której liczba (22 −1)·(32 −1)·(42 −1)·. . .·(n2 −1)
jest kwadratem liczby całkowitej?
A) 6 B) 8 C) 16 D) 27 E) Inna odpowiedź
26. Dzielnik liczby naturalnej nazywamy właściwym, gdy jest wie˛kszy od 1 i mniejszy od tej
liczby. Ile jest liczb naturalnych, których najwie˛kszy właściwy dzielnik jest 45 razy wie˛kszy
od ich najmniejszego właściwego dzielnika?
A) 0 B) 1 C) 2 D) Wie˛cej niż 2, ale skończenie wiele E) Nieskończenie wiele
27. Na płaszczyźnie wprowadzono układ współrze˛dnych. W pocza˛tku układu współrze˛dnych
siedzi kangur, który może wykonywać tylko skoki długości 1, przy czym każdy skok jest
równoległy do którejś z osi układu. Ile jest punktów płaszczyzny, w których może znaleźć
sie˛ kangur po wykonaniu dziesie˛ciu skoków?
A) 121 B) 100 C) 400 D) 441 E) Inna liczba
28. W trójka˛cie ABC poprowadzono środkowa˛ AD. Ka˛t
B
ACB ma miare˛ 30◦ , a ka˛t ADB miare˛ 45◦ . Jaka jest
D
miara ka˛ta BAD?
A) 45◦ B) 30◦ C) 25◦ D) 20◦ E) 15◦
A
C
29. Jaka˛ najmniejsza ilość liczb należy usuna˛ć ze zbioru {1, 2, 3, ...16}, aby suma dowolnych
dwóch liczb spośród pozostałych nie była kwadratem?
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6
30. Liczbe˛ pierwsza˛ nazywamy specjalna˛, jeśli jest jednocyfrowa˛ liczba˛ pierwsza˛ albo liczba˛
pierwsza˛ o wie˛kszej liczbie cyfr, ale taka˛, że po skreśleniu dowolnej skrajnej cyfry zawsze
otrzymamy specjalna˛ liczbe˛ pierwsza˛. Ile jest specjalnych liczb pierwszych?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11
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Student
Klasy 11 i 12

Czas trwania konkursu 75 min
Używać kalkulatorów nie wolno!

Pytania po 3 punkty
1. W akwarium jest 200 rybek. 1% spośród nich jest koloru niebieskiego, pozostałe sa˛ żółte.
Ile żółtych rybek należy przełożyć do innego akwarium, aby niebieskie stanowiły 2% rybek
pozostawionych w akwarium?
A) 2 B) 4 C) 20 D) 50 E) 100
2. Która z poniższych liczb jest najwie˛ksza?
√
√
√
√
√
√
A) 2 − 1 B) 3 − 2 C) 4 − 3

D)

√

5−

√
√
√
4 E) 6 − 5

3. Ile jest liczb naturalnych n takich, że liczba n2 + n jest pierwsza?
A) 0 B) 1 C) 2 D) Wie˛cej niż 2, ale skończenie wiele E) Nieskończenie wiele
4. Anabella, Beatrycze i Cecylia wybrały sie˛ do cukierni. Każda z nich zamówiła to samo:
dwie szklanki soku, trzy porcje lodów i pa˛czka. Poprosiły potem o wspólny rachunek. Jedna
z poniższych liczb wyraża kwote˛, która widniała na rachunku. Która?
A) 30,20 Lt B) 29,20 Lt C) 28,20 Lt D) 27,20 Lt E) 26,20 Lt
5. Powierzchnia bryły narysowanej obok składa sie˛ z 6 ścian trójka˛tnych. W każdym wierzchołku bryły umieszczono liczbe˛ tak, by
sumy liczb umieszczonych w wierzchołkach danej ściany były jednakowe dla wszystkich ścian. Dwie liczby, 1 i 5, sa˛ zaznaczone
na rysunku. Ile wynosi suma wszystkich liczb umieszczonych w
wierzchołkach?
A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 24

1

5

6. Dwa okre˛gi, jeden o promieniu 13, drugi o promieniu 15, przecinaja˛ sie˛ w punktach P i Q,
przy czym P Q = 24. Która z poniższych liczb może wyrażać odległość pomie˛dzy środkami
tych okre˛gów?
A) 12 B) 9 C) 5 D) 4 E) Żadna z poprzednich
7. W pudełku sa˛ skarpetki: 2 białe, 3 czerwone i 4 niebieskie, przy czym jedna trzecia wszystkich skarpetek jest dziurawa. Adam wyjmuje w ciemności skarpetki z pudełka. Ile co
najmniej powinien ich wyja˛ć, aby mieć pewność, że wśród wyje˛tych skarpetek be˛da˛ przynajmniej dwie niedziurawe w tym samym kolorze?
A) 2 B) 3 C) 6 D) 7 E) 8

8. Rysunek obok przedstawia dwa zewne˛trznie styczne okre˛gi oraz kwadrat o boku długości 1. Jeden z wierzchołków kwadratu pokrywa sie˛ ze środkiem wie˛kszego
okre˛gu, a dwa inne leża˛ na tym okre˛gu. Mniejszy okra˛g
jest styczny do dwóch boków kwadratu. Ile jest równy
promień mniejszego okre˛gu?
√
√
√
√
1
2
D) 1− 22 E) (1− 2)2
A) 2−1 B) 4 C) 4
9. Boki trójka˛ta ABC przedłużono w obie strony do punktów P , Q, R, S, T , U w taki sposób, że P A = AB =
BS, T C = CA = AQ, U C = CB = BR. Ile jest
równe pole sześcioka˛ta P QRST U , jeżeli pole trójka˛ta
ABC jest równe 1?
A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15

Q

P
A
U

T
10. Planujemy pokolorować kratki kwadratu, używaja˛c kolorów a, b, c i d
w taki sposób, by żadne dwie kratki o wspólnym boku lub wierzchołku
nie były pokolorowane tym samym kolorem. Pewne kratki sa˛ już
pokolorowane (patrz rysunek). Jakie sa˛ możliwe pokolorowania kratki
zacieniowanej?
A) Tylko a albo b B) Tylko c C) Tylko d D) Tylko c albo d
E) Dowolne z a, b, c i d
Pytania po 4 punkty
11. W narożniku A kwadratowego stołu bilardowego o boku długości 2 m umieszczono bile˛, która˛
naste˛pnie wprawiono w ruch. Bila, po odbiciu
sie˛ od trzech band stołu, trafiła do narożnika B –
patrz rysunek obok. Ile metrów przebyła bila na
B
A
stole? (Pamie˛tajmy, że ka˛t, pod którym bila odbija sie˛ od bandy, jest równy ka˛towi, pod którym
uderza w bande˛.)
√
√
√
√
A) 7 B) 2 13 C) 8 D) 4 3 E) 2( 2 + 3)

C

B

R
S

a b
c d
b
b

12. 2009 kangurów, każdy albo jasny, albo ciemny, porównywało swój wzrost. Okazało sie˛,
że tylko jeden jasny kangur jest wyższy od dokładnie 8 ciemnych kangurów, tylko jeden
jasny kangur jest wyższy od dokładnie 9 ciemnych kangurów, tylko jeden jasny kangur jest
wyższy od dokładnie 10 ciemnych kangurów, itd., wreszcie tylko jeden jasny kangur jest
wyższy od wszystkich ciemnych kangurów. Ile było jasnych kangurów?
A) 1000 B) 1001 C) 1002 D) 1003 E) Opisana sytuacja jest niemożliwa
13. Z czterech ciemnych (nieprzezroczystych) i czterech przezroczystych sześcianików o wymiarach 1 ×1×1 można utworzyć sześcian
o wymiarach 2 × 2 × 2, który jest całkowicie nieprzezroczysty, gdy
patrzymy na niego w kierunku prostopadłym do dowolnej ściany
(patrz rysunek obok). Ile co najmniej takich ciemnych sześcianików należy użyć do budowy sześcianu o wymiarach 3 × 3 × 3, aby
miał on te˛ sama˛ własność?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 18

14. Wyspe˛ zamieszkuja˛ prawdomówni i kłamcy. Prawdomówni zawsze mówia˛ prawde˛, a kłamcy
zawsze kłamia˛. 25 mieszkańców tej wyspy ustawiło sie˛ w kolejke˛. Każda osoba z kolejki,
z wyja˛tkiem pierwszej, powiedziała: Osoba stoja˛ca bezpośrednio przede mna˛ to kłamca,
natomiast osoba stoja˛ca jako pierwsza w kolejce powiedziała: Wszyscy stoja˛cy za mna˛ to
kłamcy. Ilu kłamców stało w tej kolejce?
A) 0 B) 12 C) 13 D) 24 E) Nie można tego obliczyć
15. Ostatnia cyfra liczby, która jest wynikiem działania 12 − 22 + 32 − 42 + . . . − 20082 + 20092,
jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
16. Na trójka˛t równoboczny o boku długości 3 nałożono koło o promieniu 1 w taki sposób, że środek koła pokrył sie˛ ze środkiem
cie˛żkości trójka˛ta. Uzyskana figura, której brzeg zaznaczono
pogrubiona˛ linia˛ cia˛gła˛, przedstawiona jest na rysunku obok.
Ile jest równy obwód tej figury?
A) 3 + 2π B) 6 + π C) 9 + π3 D) 3π E) 9 + π
17. Rysunek obok przedstawia wykresy funkcji y = f (x) oraz
y
y = g(x). Jaki jest zwia˛zek pomie˛dzy tymi funkcjami?
f(x)
A) g(x) = f (x + 2) B) g(x − 2) = −f (x)
C) g(x) = −f (−x + 2) D) g(−x) = −f (−x − 2)
E) g(2 − x) = f (−x)
x
O

2

g(x)

18. 100 uczestników konkursu matematycznego otrzymało do rozwia˛zania po cztery zadania.
Okazało sie˛, że pierwsze zadanie rozwia˛zało 90 uczestników, drugie 85, trzecie 80 i czwarte
70 uczestników. Najwie˛ksza możliwa liczba uczestników, o których możemy, korzystaja˛c z
tych informacji, z pewnościa˛ orzec, że rozwia˛zali wszystkie zadania, jest równa
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30
19. Na zamieszczonym obok rysunku, po lewej stronie linii przerywanej, przedstawiony jest
widok od strony południowej (p.) i widok z góry (g.) pewnej budowli. Która z figur I, II,
III, IV przedstawia widok tej budowli od strony zachodniej?
p.
g.
I

II

III

IV

A) Figura I B) Figura II C) Figura III D) Figura IV E) Żadna z nich
20. Tablice˛ kwadratowa˛ o wymiarach 3 × 3 wypełniono liczbami w taki
sposób, że suma liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu i na
każdej przeka˛tnej jest taka sama. Dwie z tych liczb ujawniono na
rysunku obok. Jaka liczba jest zacieniowana?
A) 16 B) 51 C) 54 D) 55 E) 110

47
63

Pytania po 5 punktów
21. Ambroży i Bonifacy biegaja˛ wokół stadionu, każdy ze stała˛ pre˛dkościa˛. Ambroży, który
biegnie szybciej niż Bonifacy, okra˛ża stadion w czasie 3 minut. Obaj wystartowali jednocześnie, z tego samego punktu i w tym samym kierunku. Po upływie 8 minut Ambroży po
raz pierwszy zdublował Bonifacego. W jakim czasie Bonifacy pokonuje jedno okra˛żenie?
A) 6 min B) 8 min C) 4 min 30 s D) 4 min 48 s E) 4 min 20 s
22. Niech m oznacza liczbe˛ wszystkich tych liczb 8-cyfrowych, w których żadne dwie cyfry nie
powtarzaja˛ sie˛ i żadna cyfra nie jest równa 0. Ile takich liczb dzieli sie˛ przez 9?
m
m
8m
7m
A) m
8 B) 3 C) 9 D) 9 E) 8
23. Ile jest liczb dziesie˛ciocyfrowych, które można napisać przy użyciu cyfr 1, 2 i 3 tak, aby
każde dwie sa˛siednie cyfry w ich zapisach różniły sie˛ o jeden?
A) 16 B) 32 C) 64 D) 80 E) 100
24. Dla ilu liczb naturalnych n ≥ 3 istnieje n-ka˛t wypukły, którego miary ka˛tów, wzie˛tych w
odpowiednim porza˛dku, sa˛ w stosunku 1 : 2 : 3 : . . . : n?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Wie˛cej niż 5
25. W konkursie matematycznym uczestniczyło 55 uczniów. Jurorzy sprawdzaja˛cy zadania stawiali przy każdym poprawnie rozwia˛zanym zadaniu znak „+“, przy każdym niepoprawnie
rozwia˛zanym zadaniu znak „−“, a znak „0“, gdy uczestnik zadanie pomina˛ł. Po zakończeniu
konkursu okazało sie˛, że każde dwie prace różnia˛ sie˛ liczba˛ znaków „+“ lub liczba˛ znaków
„−“. Jaka jest najmniejsza liczba zadań, przy której jest to możliwe?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12
K
J
26. W prostoka˛cie J KLM dwusieczna ka˛ta KJ M przecina
przeka˛tna˛ KM w punkcie N (patrz rysunek obok). OdN
ległość punktu N od boku LM jest równa 1, a od boku
KL jest równa 8. Ile wynosi długość boku LM?
L
M
√
√
√
√
2
A) 8 + 2 2 B) 11 − 2 C) 10 D) 8 + 3 2 E) 11+ 2
a = b = c . Ile różnych wartości może przyja k?
27. Niech k = b+c
˛ć
c+a
a+b
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6
28. Liczby naturalne od 1 do 99 wła˛cznie należy rozmieścić w n grupach (grupa – to nie mniej
niż 2 liczby) tak, by spełniony był taki warunek:
jeśli dwie liczby sa˛ w tej samej grupie, to ich suma nie jest podzielna przez 3.
Najmniejsza liczba n, dla której można to zrobić, jest równa
A) 3 B) 9 C) 33 D) 34 E) 66
29. Na kartce napisano w jednej linii kilka różnych liczb całkowitych dodatnich nie wie˛kszych
niż 10. Ogla˛daja˛c te˛ kartke˛, Mirek stwierdził ze zdumieniem, że w każdej parze sa˛siednich
liczb jedna z nich dzieli druga˛. Ile co najwyżej liczb mogło być napisanych na tej kartce?
A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10
30. Cia˛g liczb (an ) zdefiniowano naste˛puja˛co: a0 = 1, a1 = 2, an+2 = an + (an+1 )2 dla n ≥ 0.
Reszta z dzielenia a2009 przez 7 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 5 E) 6
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