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              ZESTAW 1 -PAŹDZIERNIK 2022 

Zadanie 1. Z cyfr 8, 6, 5, 2 Basia układa dwie liczby dwucyfrowe tak, że każdą 
cyfrę wykorzystuje dokładnie jeden raz. Jak powinna je ułożyć, aby suma tych 
liczb była największa ? 

Zadanie 2. Z cyfr 1, 3, 5, 7 Adam układa dwie liczby dwucyfrowe tak, że każdą 
cyfrę wykorzystuje dokładnie jeden raz. Jak powinien je ułożyć, aby różnica 
tych liczb była największa? 

Zadanie 3. Sejf pana Ciekawskiego otwiera się tylko wtedy, gdy wpiszemy w 
dowolnej kolejności wszystkie liczby czterocyfrowe o następujących 
własnościach: 

 każda cyfra jest inna i żadna nie jest zerem, 
 cyfra jedności jest o 4 większa od cyfry setek, a cyfra setek jest o 4 

większa od cyfry dziesiątek. 

Zapisz wszystkie liczby, które trzeba wpisać, aby otworzyć sejf pana 
Ciekawskiego. 

Zadanie 4. Po lewej stronie ulicy Brunatnej stoi 26 domów o kolejnych 
numerach nieparzystych, począwszy od numeru 1. Po prawej stronie tej ulicy 
stoi 16 domów o kolejnych numerach parzystych począwszy od numeru 2. Ile 
razy cyfra 2 występuje w numeracji tych domów ? 

Zadanie 5. Na osiedlu Bajeczka Kubuś Puchatek rozdał zaproszenia na słodki 
poczęstunek mieszkańcom domków o numerach od 33 do 66. Jego przyjaciel 
Prosiaczek rozdał zaproszenia na wystawę baloników mieszkańcom domków o 
numerach od 11 do 55. Do ilu domków dostarczył zaproszenia tylko Prosiaczek, 
a do ilu tylko Kubuś Puchatek? Do ilu domków trafiły zaproszenia od obu 
przyjaciół? 

Zadanie 6. W pewnej dwustustronicowej książce ilustracje znajdują się 
wyłącznie na stronach, w których numerze jest cyfra 6 lub 7. Na ilu stronach 
zamieszczone są w tej książce ilustracje? 

Zadanie 7. Dwanaście koleżanek ustawiło się w kręgu i bawią się w grę 
liczbową Licz do pięciu. Rozpoczyna pierwsza dziewczynka mówiąc jeden. 
Później druga mówi dwa, itd., piąta mówi pięć, po czym siada i nie bierze 
udziału w dalszej grze. Szósta dziewczynka znów mówi jeden, siódma dwa itd. 



Gra trwa tak długo, aż zostanie jedna dziewczynka. Która dziewczynka wygra tę 
grę ? 

Zadanie 8. Jacek i Maciek są braćmi. Umówili się, że w parzyste dni każdego 
miesiąca Jacek chodzi do osiedlowego sklepu po bułeczki, a w nieparzyste 
Maciek. Który z chłopców więcej razy był po bułki w sklepie w kwietniu, który 
w maju, a który w sierpniu ? 

Zadanie 9. W szkole Krzysia w pierwszy dzień wiosny wszyscy ubrali się w 
kolorowe koszulki według następującej zasady: osoby urodzone w dniu, którego 
suma cyfr jest mniejsza od 5 czyli urodzone np. 1, 10, 13 dowolnego miesiąca 
ubrały koszulki żółte, a pozostałe osoby ubrały koszulki niebieskie. Zapisz 
wszystkie numery dni urodzin dzieci ubranych tego dnia w koszulki niebieskie. 

Zadanie 10. W książce kucharskie pani Anastazji niektóre kartki są błękitne. 
Rozpoczynają się od strony 47 i kończą na 82. Ile błękitnych kartek jest w tej 
książce? 


