
Zad. 69 
Po odegraniu hymnów drużyn piłkarskich następuje powitanie. Każdy zawodnik pierwszej drużyny wita 

się z każdym zawodnikiem drugiej drużyny. Każda drużyna ma 11 graczy podstawowych i kilku 

rezerwowych (liczba ich może być różna). We wtorek przed meczem między dwiema drużynami dłonie 

uściśnięto 210 razy. Ilu rezerwowych zawodników było w każdej z drużyn? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 70 
W kapeluszu były kartki z cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8. Każdy z trzech uczniów wylosował dwie kartki  

i z nich ułożył liczbę. Okazało się, że liczba pierwszego ucznia była dwa razy mniejsza od liczby 

drugiego ucznia i pięć razy mniejsza od liczby trzeciego ucznia. Która cyfra została w kapeluszu? Ile 

wynosi suma tych trzech liczb, a ile iloczyn? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 71 
W kapeluszu były kartki z cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Każdy z trzech uczniów wylosował dwie kartki  

i z nich ułożył liczbę. Okazało się, że liczba pierwszego ucznia była trzy razy mniejsza od liczby drugiego 

ucznia i siedem razy mniejsza od liczby trzeciego ucznia. Która cyfra została w kapeluszu? Ile wynosi 

suma tych trzech liczb, a ile iloczyn? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 72 
Dynia i arbuz razem ważą 8 kg. Arbuz jest o 2 kg lżejszy od dyni. Ile waży dynia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 73 
Cukinia i kabaczek razem ważą 225 dag. Kabaczek jest dwa razy cięższy od cukinii. Ile waży cukinia, 

a ile kabaczek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 74 
W donicy rosną rośliny mające 5 liści albo 2 liście i 1 kwiat. Łącznie rośliny te mają 6 kwiatów  

i 32 liście. Ile roślin i jakich, rośnie w tej donicy? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 75 
W torbie znajdują się 3 zielone jabłka, 5 jabłek żółtych, 7 zielonych gruszek i 2 gruszki żółte. Szymon 

mając zamknięte oczy wyjmuje z torby owoce jeden po drugim. Ile musi wyjąć owoców, aby miał 

pewność, że wśród wyciągniętych owoców będzie co najmniej jedno jabłko i jedna gruszka w tym 

samym kolorze? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 76 
W torbie znajdują się 4 czerwone śliwki, 6 śliwek żółtych i 8 śliwek zielonych. Arek mając zamknięte 

oczy wyjmuje z torby owoce jeden po drugim. Ile musi wyjąć owoców, aby miał pewność, że wśród 

wyciągniętych owoców będzie co najmniej jedno zielone i jedno czerwone? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 77 
Przez cały rok Marysia każdego dnia wypisuje datę (dzień i miesiąc) i sumuje cyfry. Na przykład,  

19 marca zapisuje 19.03 i otrzymuje 1+9+0+3 = 13, a 4 maja zapisuje 04.05 i otrzymuje 0+4+0+5=9. 

Jaka jest największa liczba, którą otrzyma? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 78 

 

 

Tomek z 6 kwadratów o boku 1 cm ułożył figurę pokazaną na rysunku.  

Ile wynosi jej obwód? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 79 

 

 

Prostokąt ABCD, w którym bok BC ma długość 1 cm, podzielono na  

4 identyczne prostokąty, jak na rysunku.  

Ile jest równa długość boku AB? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



Zad. 80 
Mamy rok 2014. Suma cyfr liczby 2014 jest równa 7.  Za ile lat po raz pierwszy suma cyfr liczby 

wskazującej rok będzie ponownie równa 7? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 81 
Mamy rok 2019. Suma cyfr liczby 2019 jest równa 12.  Za ile lat po raz pierwszy suma cyfr liczby 

wskazującej rok będzie ponownie równa 12? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 82 
Paweł podzielił tort ważący 900 g na 4 kawałki. Najcięższy kawałek ważył tyle, ile pozostałe trzy łącznie. 

Ile ważył najcięższy kawałek? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 83 
Ile jest równa różnica między najmniejszą liczbą pięciocyfrową a największą liczbą czterocyfrową? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 84 
Ile jest równa różnica między najmniejszą liczbą sześciocyfrową a największą liczbą czterocyfrową? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 85 
Kwadratową kartkę papieru o obwodzie 48 cm rozcięto na dwa kawałki i złożono z nich prostokąt tak,  

jak na rysunku. Ile jest równy obwód tego prostokąta? 

       

         
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 86 
Kasia ma 38 zapałek. Zbudowała trójkąt równoboczny o boku 6 zapałek, a z pozostałych zbudowała 

kwadrat. Z ilu zapałek zbudowany jest bok kwadratu?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 87 
Ola ma 47 zapałek. Zbudowała trójkąt równoboczny o boku 5 zapałek, a z pozostałych zbudowała 

kwadrat. Z ilu zapałek zbudowany jest bok kwadratu?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Zad. 88 
Witek brał udział w wyścigu kolarskim. Wyścig rozpoczął się dokładnie o 09:55 i składał się z 5 okrążeń 

toru. Pierwsze okrążanie Witek zakończył dokładnie o 10:26, drugie – dokładnie o 10:54, trzecie – 

dokładnie o 11:28, czwarte – dokładnie o 12:03 i ostatnie – dokładnie o 12:34. Które okrążenie Witek 

pokonał w najkrótszym czasie? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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