
Zad. 1 

Każdą literę w słowie LAJKONIK zastępujemy jedną z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, przy czym różne litery 
zastępujemy różnymi cyframi i te same litery tymi samymi cyframi. Utworzona przez Tomka liczba 
LAJKONIK jest parzysta i dzieli się przez 3. Jaką cyfrą Tomek zastąpił literę K? 

A) 6 B) 2 C) 7 D) 5 E) 4 

 

Zad.2 

Czesław Miłosz, laureat Nagrody Nobla, urodził się w XX wieku. Dokładnie jedna z następujących 
informacji jest fałszywa. Która? 

A) Liczba wyrażająca rok jego urodzenia jest nieparzysta. 

B) Liczba wyrażająca rok jego urodzenia jest podzielna przez 3. 

C) Liczba wyrażająca rok jego urodzenia jest podzielna przez 9. 

D) Suma cyfr jego roku urodzenia jest równa 12. 

E) Iloczyn cyfr jego roku urodzenia jest równy 9. 
 
Zad.3 

Przy ulicy Zielonej stoi tylko 9 domów i tylko po jednej jej stronie. W każdym domu mieszka co 
najmniej jedna osoba. Wiadomo także, że w każdych dwóch sąsiadujących ze sobą domach mieszka 
łącznie co najwyżej sześć osób. Jaka jest największa liczba osób, które mogą mieszkać przy ulicy 
Zielonej? 

A) 23 B) 25 C) 27 D) 29 E) 31 

Zad.4 

Król i jego świta podróżują z zamku do odległego letniego pałacu. Idą ze średnią prędkością 5 km/h. 
Co godzinę król wysyła posłańca z powrotem do zamku. Każdy posłaniec wraca tam z prędkością 10 
km/h. Co ile minut do zamku przybywa posłaniec? 

A) Co 30. B) Co 60. C) Co 75. D) Co 90. 
E) Co 120. 

 
 

Zad 5. 

Kangurki A, B, C, D i E siedzą wokół okrągłego stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara w takiej 
kolejności, w jakiej zostały wymienione. W momencie gdy zadzwonił dzwonek, każdy z kangurków 
oprócz jednego zamienił się miejscem z sąsiadem. Teraz kangurki siedzą zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara w kolejności: A, E, B, D, C. Który z kangurków nie zmienił miejsca przy stole? 

A) A B) B C) C D) D E) E 

 


