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RUNDA I 
ZADANIA ZA 2 PUNKTY

Czas trwania 6 minut



Zadanie 1
Marysia mieszka w wieżowcu w mieszkaniu nr 17. Parter domu zajmują sklepy. 
Na każdym piętrze znajdują się 3 mieszkania. Na którym piętrze mieszka 
Marysia? 

A. na trzecim  B. na czwartym  C. na piątym  D. na szóstym  E. na ósmym

Zadanie 2
Ile najwięcej piątków może wypaść w lutym? (uwzględnij rok przestępny)

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

Zadanie 3
Dwaj bracia dostali paczkę cukierków. Starszy brat zjadł pół paczki cukierków. 
Następnie młodszy brat zjadł połowę z tego co zostało. Ile cukierków było w 
paczce na początku, jeśli na koniec zostały w niej 4 cukierki?

A. 8     B. 12    C. 16     D. 24     E. 32



RUNDA II 
ZADANIA ZA 3 PUNKTY

Czas  trwania : 8 minut



Zadanie 1
Tomek szyfrował słowa liczbami tak, że różnym cyfrom odpowiadały różne litery i tym 
samym cyfrom odpowiadają takie same litery. Na przykład słowo BÓBR zaszyfrował liczbą 
8283. Jedno z poniższych słów zaszyfrował liczbą 5149751. Które?

A. SASANKA    B. KOŁYSANKA  C. KONEWKA   D. KOLANKO  E. GOLONKO
  Zadanie 2
W każde puste pole diagramu wpisujemy sumę liczb z dwóch pól bezpośrednio je 
poprzedzających
 
  Jaką liczbę wpiszemy w pole oznaczone znakiem zapytania?

A. 42    B. 68    C. 110    D. 178     E. 216

Zadanie 3
Skarbu pilnują cztery smoki. Każdy z nich ma 3 głowy, a w każdej głowie po 1 parze oczu. 
Jednak kiedy w pobliżu skarbca znajdzie się nieproszony gość, wówczas smokom wyrasta 
dokładnie na środku czoła jeszcze jedno oko. Ile par oczu patrzy na każdego, kto chce 
nieproszony dostać się do skarbca?

   A.16    B.36   C.   15   D.   18    E.  24

2 4 ?



RUNDA III 
ZADANIA ZA 4 PUNKTY

Czas  trwania : 10 minut



Zadanie 1
Marek powiedział do swoich przyjaciół: „Gdybym zerwał dwa razy więcej jabłek, niż zerwałem, miałbym 
o 24 jabłka więcej, niż mam ich teraz” Ile jabłek zerwał Marek?
 

A. 48   B. 24   C. 42   D. 12   E. 36
 

 Zadanie 2
Dwa ślimaki ścigają się dookoła domu. Oba ślimaki wystartowały równocześnie z tego samego miejsca. 
Pierwszy okrąża dom w ciągu 2 godzin, drugi w ciągu 3 godzin, a trasa wyścigu to pięć okrążeń. 
Po jakim czasie oba ślimaki po raz pierwszy spotkają się ponownie w miejscu startu?

 4 godz.  B. 6 godz.   C. 8 godz.    D. 12 godz.    E. 24 godz.
Zadanie 3

Paweł i Jarek tworzyli budowle z identycznych sześciennych kloców.
Paweł ułożył budowlę przedstawiona na rysunku 1. 
Na rysunku 2 przedstawiono widok budowli Pawła z góry.
Jarek ułożył budowlę, której widok z góry przedstawiony jest na rysunku 3.
Uwaga: Liczby umieszczone na ściankach wskazują, ile klocków w tym miejscu 
ułożono jeden na drugim.
Która z poniższych budowli należy do Jarka?



RUNDA IV 
ZADANIA ZA 5 PUNKTÓW

Czas  trwania : 15 minut



Zadnie 1

Staszek ma 17 monet – są to złotówki, dwuzłotówki i pięciozłotówki. Wiemy, że łączna 
wartość złotówek jest taka sama jak łączna wartość dwuzłotówek i taka sama jak łączna 
wartość pięciozłotówek. Ile dwuzłotówek ma Staszek?

A.  2            B .3             C .4       D . 5         E . 6
 

Zadanie 2
W miejsce każdej gwiazdki w napisie 

6 * 5* 4* 3* 2 * 1
wstawiamy znak „+” albo „–”  , a następnie wykonujemy otrzymane działania.
 Którego wyniku nie możemy w ten sposób otrzymać?

A.12    B. 13   C. 15   D. 17   E.19



ZADANIE 3

Oto dyplomy:

DYPLOM
dla

…………………………
JÓŹWICKIEGO
 za zdobycie 

złotego medalu
w biegu 

na 60metrów

DYPLOM
dla

…………………………
JANIAKA

 za zdobycie 
brązowego medalu

w biegu na
 60 metrów

DYPLOM
dla

…………………………
KOWALCZYKA

 za zajęcie V miejsca
w biegu 

na 1 kilometr

DYPLOM
dla

…………………………
NOWAKA

 za zdobycie 
brązowego medalu

w skoku w dal

DYPLOM
dla

…………………………
MALINOWSKIEGO

 za zdobycie 
srebrnego medalu

w skoku w dal

DYPLOM
dla

…………………………
BARANOWSKIEGO

 za zdobycie 
złotego medalu

w rzucie piłeczką



Cztery z nich to dyplomy czwórki przyjaciół: Piotra, Michała, Adama  i Jurka. 
Każdy z chłopców startował w innej konkurencji i każdy zajął inne 
miejsce. Adam, choć nie zdobyła medalu była bardzo zadowolony, bo od 
niedawna trenuje i po raz pierwszy brał udział w zawodach. Piotr był trochę 
zmartwiony mimo srebrnego medalu, bo bardzo chciał wygrać, ale cieszył się 
ze zwycięstwa Jurka. 

Odpowiedz na poniższe pytania. 

Dla ułatwienia: 

Michał nie nazywa się Nowak, a nazwisko Jurka nie zaczyna się na literę J.

a) W jakiej konkurencji startował Adam?

b) A w jakiej konkurencji startował Piotr?

c) Jak nazywa się Jurek?

d) Jak nazywa się Michał?
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