
24. Pokoje hotelowe w S-pietrowym hotelu znajduja sie tylko na pietrach. Na kazdym pietrze znajduje
sie 35 pokoi. Pokoje w tym hotelu ponumerowane sa liczbami trzycyfrowymi. Pierwsza cyfra wskazuje
pietro, a pozostale dwie. cyfry w kolejnosci tworza liczbe dwucyfrowa, wskazujaca numer pokoju na
tym pietrze. I tak, wszystkie pokoje na trzecim pietrze sa ponumerowane liczbami od 301 do 335. Ile
razy do ponumerowania wszystkich pokoi hotelowych w tym hotelu uzyto cyfry 2?

A) 60 B) 65 C) 95 D) 100

25. Figura ABCD jest kwadratem o boku dlugosci 1Ocm. Odleglosc miedzy
punktami M i N jest równa 6 cm. Niezacieniowana czesc kwadratu sklada
sie z czterech identycznych równoramiennych trójkatów prostokatnych i czte-
rech identycznych kwadratów. Ile jest równe pole zacieniowanego obszaru w
kwadracie ABCD?

A) 42cm2 D) 52cm2 E) 58 cm2C) 48 cm2B) 46 cm2

26. Rysunek obok przedstawia tablice z symbolami 0" b, c, pod którymi ukryto
liczby. Podane sa równiez sumy liczb w kazdym wierszu i w kazdej kolumnie.
Jaka jest wartosc wyrazenia Q,+ b-. c?

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

27. Komplet gry domino zawiera 28 kamieni. Na kamieniach umieszczone sa wszystkie
mozliwe kombinacje dwóch liczb oczek od O do 6 wlacznie. Ile lacznie oczek jest na
wszystkich kamieniach domino?

A) 84 B) 105 C) 126 D) 147

D

E) 168

28. Na rysunku obok przedstawiono tablice 4 x 2, w której w pierwszym wierszu wpisano
dwie liczby, a w kazdym nastepnym wierszu wpisano sume i róznice liczb z wiersza powyzej.
W tablicy 7 x 2, utworzonej w taki sam sposób, w ostatnim wierszu otrzymano liczby 96 i
64. Ile jest równa suma liczb zapisanych w pierwszym wierszu tej tablicy?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 20

A) 5. B) 6. C) 4. D) 9.

E) 24
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Pytania po 3 punkty

1. Która z ponizszych liczb jest pan;ysta?

A) 2009 B) 2+0+0+9 C) 200 - 9 D) 200.9

~~
2. Gdzie znajduje sie kan.gur?

A) W kole i w trójkacie, leez uie w kwadracie.
B) W kole i w kwadracie, lecz nie w trójkacie.
C) W trójka.cie i w kwadracie, lecz nie w kole.
D) W kole, lecz nie w kwadracie i nie w trójkacie.
E) W kwadracie, lecz nie w kole i uie w trójkacie.10 3

13 7

20 6

26 14

E) 200+ 9

@
3. Ile liczb naturalnych znajduje sie miedzy 2,009 a 19,03'1

A) 16 B) 17 C) 14 D) 15 E) Wiecej niz 17.

4. Najmniejsza liczba cyfr, które nalezy wykreslicw liczbie 12323314tak, aby pozostale cyfry, bez
zmiany porzadku, utworzylyliczbe,która czytana z lewana prawojest taka sama, jak czytana z prawa
na lewo,jest

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

29. W krainie Smieszne Stopy kazdy mieszkaniec ma lewa stope o jeden lub dwa numery dluzsza niz
prawa stope. Mimo to buty sprzedawane sa w parach i buty w parze sa tego sanlego rozmiaru. Chcac
sobie z tym problemem poradzic, grupa przyjaciól zdecydowala sie razem dokonac zakupu butów dla
kazdego z nich. Po tym, jak wszyscy zalozyli pasujace na nich obuwie, pozostaly dwa buty: jeden w
rozmiarze 36 i jeden w rozmiarze 45. Najmniejsza liczba osób, dla której opisana sytuacja jest mozliwa,
jest

E) 5.

5. Na stole leza tr.zy pudelka: biale, czerwone i zielone. W jednym z nich jest tylko czekolada, w drugim
tylko jablko, a trzecie jest puste. Jaki jest kolor pudelka z czekolada, jezeli wiadomo, ze czekolada jest
albo w bialym, albo w czerwonym pudelku, a jablko nie jest ani w bialym, aIli w zielonym?

A) Bialy B) Czerwony C) Zielony D) Zaden z nich. E) Nie mozna tego ustalic.
E) 8.

a 6. Rysunek obok przedstawia kwadrat KLM N i trójkat równoboczny K LP.
Punkt przeciecia przekatnej KM kwadratu i boku LP trójkata oznaCZOIlO
litera Q. Jaka jest miara kata <x.LQM?

A) gso B) 105° C) 115° D) 1250 EJ 135°

30. Kazdy kwadrat tablicy chcemy pomalowacjednym z czterech kolorów:A,
B, C i D w taki sposób, ze sasiadujace kwadraty nie moga byc pomalowane tym
samym kolorem, przy czym za kwadraty sasiadujace uznajemy kwadraty majace
wspólny bok lub wierzcholek. Cztery kwadraty zostaly juz pomalowane (pak};
rysunek). Jakie sa mozliwosci pomalowania zacieniowanego kwadratu?

AJ Tylko kolorem A. B) Tylko kolorem B. C) Tylko kolorem C.
DJ Tylko kolorem D. E) Sa dwie mozliwosci pomalowania.
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7. Przez rzeke szerokosci 120m zbudowano most. Czwarta czesc mostu znajduje sie nad ladem po
lewejstronie r7,ckii czwarta czescmostu znajduje sie nad ladem po prawej stronie rzeki. Jak dlugi jest
ten most?

A) 150m B) 180m C) 210m D) 240m E) 270m

o. b a 11

b a c 8

b c a 8

10 8 9



8. Z kwadratowych kartoników trzech róznych wielkosci ulozono przedstawiona
na rysunku obok plansze. Ile jest równa dlugosc pogrubionej linii, o ile wiadomo,
ze bok naj mniejszego kwadratu ma dlugosc 20 cm?

A) 380 cm B) 400 cm C) 420 cm D) 440 cm E) 1680 cm fE
16. Trójkat równoboczny, prostokat i kwadrat, z których zbudowana jest figura
na rysunku obok, maja te same obwody. Bok kwadratu ma dlugosc 9 cm. Ile jest
równa. dlugosc krótszego boku prostokata?

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

9. W pokoju bawia sie koty i psy. Liczba kocich lap jest dwa razy wieksza niz liczba psich nosów.
Liczba kotów jest

A) dwa razy wieksza od liczby psów.

C) równa polowie liczby psów. D) ~liczby psów.4

10. Z identycznych plastykowych patyczków tworzymy cyfry w taki sposób,
jak to przedstawiono na rysunku. Wedlug takiego wzorca cyfr Jas z takich
samych patyczków ukladal wszystkie liczby dwucyfrowe, a Stas na tablicy
zapisywal liczbe patyczków uzytych do budowy kazdej z nich. Najwieksza
liczba napisana przez Stasia jest

C) 12. D) 13. E) 14.

I?

B) równa liczbie psów.

E) ~ liczby psów.

17. Jaka jest najmniejsza liczba jednakowych szescianów, z których mozna zlozyc prostopadloscian o
wymiarach 40 x 40 x 60?

E) 96000A) 6 BJ 12 C) 96 D) 12000
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18. Adam ma do przeczytania 290-stronicowa ksiazke. Postanowil codziennie, oprócz niedziel, prze-
czytac 4 strony, a w kazda niedziele 25 stron. Adam rozpoczal czytanie tej ksiazki w niedziele. Przez
ile dni bedzie ja czytal?

A) 15 B) 46 C) 40 D) 35 E) 41

A) 99. B) 1l.

Pytania po 4 punkty

11. Ile dodatnich liczb calkowitychn ma te wlasnosc, ze n + 2 jest dzielnikiemliczby78'1

19. Adam, Bartek, Cezary i Daniel zajeli w turnieju szachowym pierwsze cztery miejsca. Suma
numerów miejsc Adama, Bartka i Daniela jest równa 6 i SUIllanUIllerów miejsc Bartka i Cezarego jest
takze równa 6. Wiadomo tez, ze Bartek wyprzedzil w tej klasyfikacji Adama. Który z chlopców zajal
pierwsze miejsce?

~7 ~8 C)6 ~5

12. W czworokacieABCD o bokach: IABI = 11, IBCI = 7, ICDI = 9 i
IDAI = 3, katy przy wierzcholkachA i C sa proste. Ile jest równepole tego
czworokata?

A) 30 D) 52 E) 60B) 44 C) 48

A) 144 B) 154 C) 164 D) 174

14. Dwa prostokaty o wymiarach 8 x 10 i 9x 12 czesciowo sie pokrywaja,
jak pokazano na rysunku. Pole zacieniowanego obszaru jest równe 37.
Ile jest równe pole zakreskowanego obszaru?

A) 60 C) 62,5 D) 64 E) 65B) 62

A) Adam B) Bartek C) Cezary D) Daniel E) Nie mozna tego ustalic.

20. Ile jest róznych prostokatów o polu równym 2009, których dlugosci boków wyrazaja sie liczbami
calkowitymi'! (Dwa prostokaty uwazamy za rózne, jesli nie daja sie na siebie nalozyc tak, aby sie
pokryly. )

A) l B) 2 C) 3 D) 5 E) 10

Pytania po 5 punktów

21. Jadwiga przemnozyla iloczyn 18 czynników równych 8 przez iloczyn .50czynników równych 5. Ile
cyfr ma uzyskany wynik?

E) 184 A) 13 B) 40 C) 52 D) 60

E) 9

6
A B

13. Na pierwsze zajecia grupy tanecznej zapisalo sie 39 chlopców i 23 dziewczynki. Przez kilka tygodni
co tydzien przybywalo 6 chlopców i 8 dziewczynek, az do momentu, gdy liczba dziewczat i chlopców
w tej grupie byla taka sama. Ile osób liczyla wtedy ta grupa?

8

22. Wsród ponizszych cztereeh zdan o liczbie naturalnej n dwa sa prawdziwe i dwa falszywe:

Liczba n jest podzielna przez 5.
Liczba n jest podzielna przez 1l.
Liczba n jest podzielna przez 55.
Liczba n je.st mniejsza niz 10.

Liczba n jest

A) O. B) 5. C) 10. D) 11. 55.

10

15. Liczby od l do 8 zapisano na osmiu kartach (na kazdej inna liczbe). Nastepnie tak ponumerowane
karty podzielono na dwie grupy A i B w taki sposób, ze Slima liczb zapisanych na kartach z grupy
A jest równa sumie liczb zapisanych na kartach z gmpy B. Jezeli wiadomo, ze w grupie A sa tylko 3
karty, to wtedy na pewno

A) dokladnie trzy karty w grupie B sa ponumerowane liczbami nieparzystymi.
B) cztery karty w grupie B sa ponumerowane liczbami parzystymi.
C) karty z liczba l nie ma w grupie B.
D) karta z liczba 2 jest w gmpie B.
E) karta z liczba 5 jest w grupie B.

23. Powierzchnia bryly narysowanej obok sklada sie z 6 scian trójkatnych.
W kazdym wierzcholku bryly umieszczono liczbe tak, by sumy liezb umiesz-
ezonych w wierzcholkach danej sciany byly jednakowe dla wszystkich scian.
Dwie liczby, l i 5, sa zaznaczone na rysunku. De wynosi surna wszystkich
liczb umieszczonyeh w wierzcholkach?

A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 24

E) 100

E) 55.

l
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