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POCZATEK  KATEGORII    CE 

1 – KARTKI  BRUDNOPISU  (wspolczynnik 1)  
Podczas zawodow matematycznych osoba pilnujaca 
uczestnikow kladzie na kazdym stole (table)  kartke (feuille) 
brudnopisu. Kartki maja 2 kolory: czerwony (rouge) i 
niebieski (bleu). Aby nie bylo wymiany kartek miedzy 
zawodnikami, osoba pilnujaca rozklada kartki tak, zeby na 
stolach sasiednich nie bylo kartek tego 
samego koloru. 
Wskaz na planie uzyte kolory. 
Uwaga: Dwa stoly ustawione jeden 
przed drugim lub jeden obok drugiego 
sa sasiednie, ale dwa stoly 
rozmieszczone „po przekatnej” nie sa 
uwazane za sasiednie. 

2 – BOISKO  SZKOLNE  (wspolczynnik 2)  
Uczniowie bawia sie na pokratkowanym boisku szkolnym. 
Gra polega na wyruszaniu z punktu 
startu (Départ) i przemieszczeniu sie 
wzdluz linii kratkowania nie 
przechodzac nigdy powtornie przez 
ten sam odcinek (segment) i na 
powrocie do punktu startu. Leonore 
oznajmia, ze moze przebyc droge po 
20 odcinkach kratkowania. Czy 
potrafisz narysowac te droge 
wskazujac jej kierunek strzalkami?  

POCZATEK  KATEGORII    CM  

3 – POLA  FIGUR  (wspolczynnik 3)  
Oto szesc figur, ktorym przypisano jedna litere  A, B, C, D, 
E  lub  F. 

Ktore z nich maja takie same pola? 

4 – FINALISCI...  (wspolczynnik 4)  
Test dla zawodnikow kategorii C1 trwa dwie godziny. 
Zaczyna sie o  14 h 35 (o godzinie 1435) i konczy sie o 
16 h 35 (o godzinie 1635). 
Romain oddaje karte odpowiedzi trzy kwadranse przed 
koncem testu. 
Thomas oddaje po uplywie poltorej godziny. 
Maxime oddaje w polowie testu. 
Camille oddaje o 15 h 45 (o godzinie 1545). 

 
 
Nicolas oddaje po uplywie 50 minut. 
Ustaw pieciu uczestnikow zawodow (participants) w 
takiej kolejnosci w jakiej oddali swoje karty odpowiedzi 
(wypisujac inicjały imion). 

POCZATEK  KATEGORII    C1 

5 – OSZCZEDNOSC  NA  ZNACZKACH  (wspolczynnik 5)  
FFJM musi wyslac w tym samym dniu 5 przesylek 
(courriers) do tego samego 
odbiorcy. Przesylki te waza 
odpowiednio: 22g, 33g,  18g, 
17g i 28g. Grupujac 
ewentualnie niektore 
przesylki jaka maksymalna 
oszczednosc (economie) 
moze uzyskac FFJM? 
Uwaga: Taryfa (tarif) 
stosowana do przesylek jest 
podana w tabeli obok ( jusqu’à = do). 

KONIEC  KATEGORII    CE 

6 – CZTERY  KOSTKI  (wspolczynnik 6)  
Cztery kostki do gry przedstawione na rysunku sa  
identyczne. Sa one ulozone w taki 
sposob, ze dwie scianki (faces) 
stykajace sie cala powierzchnia 
wskazuja taka sama liczbe oczek. 
Dokoncz ten rysunek. 
Uwaga: Suma oczek na dwoch 
przeciwleglych sciankach kostki 
jest zawsze rowna 7. 

  POCZATEK  KATEGORII    C2, L1, L2, GP, HC 

7 – NA  WZOR  PAULA  KLEE  (wspolczynnik 7)  
Aby wykonac panel dekoracyjny „na wzor Paula Klee” 
Laura moze uzywac trzech 
kolorow: ciemnoniebieskiego  
(bleu fonce), jasnoniebieskiego 
(bleu clair) i szarego (gris). 
Moze ona takze pozostawic 
biale (blanches) pola. Dwa pola 
(cases), ktore sie stykaja, nie 
mozna pomalowac tym samym 
kolorem, chyba ze stykaja sie 
one wierzcholkiem. Laura 
chce, aby pozostala mozliwie najmniejsza liczba bialych 
pol. Ile pol, co najmniej, pomaluje ona na szaro (en 
gris)? 

8 – RUCHOME  SCHODY  (wspolczynnik 8)  
Theo i Thomas bawia sie na ruchomych schodach, ktore 
maja 30 widocznych stopni (marches). Theo wyrusza z gory 
schodow i schodzi 6 stopni w dol, gdy tymczasem Thomas 
wyrusza z dolu i wchodzi 4 stopnie do gory. W tym samym 
czasie ruchome schody podnosza sie o jeden stopien. Na 
ktorym stopniu oni sie spotkaja, jezeli numeruje sie 
stopnie dokladnie w chwili spotkania, poczawszy od dolu 
ruchomych schodow? 

KONIEC  KATEGORII    CM 



Zadania od 9 do 18: Uwaga! Aby zadanie bylo kompletnie 
rozwiazane nalezy podac liczbe jego rozwiazan i podac 
rozwiazanie, jesli jest jedyne, albo dwa rozwiazania, jezeli 
jest ich wiecej niz jedno. W karcie odpowiedzi przewidziano 
dla wszysttkich zadan majacych kilka rozwiazan miejsce na 
wpisanie 2 rozwiazan (ale moze sie zdarzyc, ze jest tylko 
jedno rozwiazanie!). 

9 -  KWADRATOWO  PRAWDZIWE  (wspolczynnik 9)  
Chcemy umiescic cyfre rozna od zera w 
kazdym polu tak, zeby liczby czytane 
z gory na dol i od strony lewej do prawej 
byly, wszystkie, kwadratami lub 
szescianami liczb  calkowitych. Wykonac 
to zadanie! 

10 – BAK  (wsp. 10)  
Figura obok przedstawia 
baka (toupie)  w przekroju 
poprzecznym. Czy 
potraficie ulokowac tam, 
na bialych polach, a wiec 
z wyjatkiem kwadratu 
zaznaczonego na szaro, bez dziur i przeciec, a takze bez 
odwracania, 6 
„tetraminos” 
widocznych 
na rysunku? 
 

11 – ROZMIESZCZENIE  LICZB  (wspolczynnik 11) 
Chcemy umiescic liczbe calkowita w kazdym polu tak, 
zeby po ich dodaniu, 
otrzymac sumy podane dla 
kazdego wiersza i dla 
kazdej kolumny tabelki. 
Cyfry od 1 do 6 sa 
uzywane tylko jeden 
jedyny raz w kazdym wierszu i w kazdej kolumnie. Ponadto 
w kazdym wierszu i w kazdej kolumnie jest jedna liczba 
jednocyfrowa, jedna liczba dwucyfrowa i jedna liczba 
trzycyfrowa. W liczbach kilkucyfrowych cyfry wystepuja w 
kolejnosci rosnacej od strony lewej do prawej.   

KONIEC  KATEGORII    C1 

12 – TAC  TIX  (wspolczynnik 12)  
Kazdy z dwoch graczy, na przemian, bierze jeden lub kilka 
pionkow albo z jednego wiersza albo z 
jednej kolumny, byleby tylko 
znajdowaly sie one na polach 
przylegajacych bokami. Gracz, ktory 
bierze ostatni pionek, przegrywa. Gra 
rozpoczyna się z 5 pionami 
ponumerowanymi od 1 do 5 w 
ukladzie jak na planszy i to wy zaczynacie gre. Zapraszamy 
do gry. Jaki(-e) pion(-ki) wezmiesz rozpoczynajac gre, 
aby miec pewnosc wygranej? W karcie odpowiedzi nalezy 
podac numer(-y) piona(-ow). Wpisz „0”, jesli uwazasz, ze 
nie ma strategii wygrywajacej dla pierwszego gracza. 

13 – ZEGAR  PERONOWY  (wspolczynnik 13)  
Z odleglosci jednego metra od moich oczu podczas 5 minut 
postoju pociagu latwo jest policzyc pomiedzy siedmioma 
swietlnymi 
segmentami 

tworzacymi kazda cyfre  te segmenty, ktore zmieniaja stan 
(zapalaja sie lub gasna) w kazdej minucie (na rysunku 
pokazano wzor cyfr od 0 do 9). Na zestawie czterech cyfr 
wskazujacych czas (dwie cyfry dla godzin od 00 do 23 oraz 
dwie cyfry dla minut od 00 do 59), odnotowuje kolejno: 4 
zmiany; 1 zmiane, 11 zmian; 4 zmiany.  Ktora bedzie 
godzina w piatej zmianie wyswietlania? 

14 – SIOSTRY  TILEGE  (wspolczynnik 14)  
W klasztorze Math-Ville spotykajac losowo, czyli na 
chybil-trafil, dwie siostry zakonne Tilege, sposrod grona 
wszystkich zakonnic, mamy dokladnie jedna szanse na 
dwie, ze obydwie beda brunetkami. Ile jest wszystkich 
zakonnic, jezeli wiadomo, ze ich liczba nie przekracza 
25? 

KONIEC  KATEGORII    C2 

15 – 17-ta  KARTA   (wspolczynnik 15)  
Ludo bierze z talii 104 kart do gry w kanaste pewna jej 
czesc. Pokazuje nam siedemnasta karte liczac od gory 
pakietu i pozostawia ja, bez przekladania, na swoim 
miejscu. Daje kolezance o imieniu Mina nastepujace 
polecenie: wez pierwsza karte z gory pakietu i poloz ja na 
ostatnie miejsce czyli na spod pakietu, wez nastepna karte z 
gory pakietu i wycofaj ja z gry. Powtarzaj te operacje az do 
momentu, gdy pozostanie tylko jedna karta w pakiecie. 
Niespodzianka: jest to karta, ktora nam pokazal! Ile kart 
mogl zawierac jego pakiet?  

16 – NAMIOT  (wspolcz. 16)  
Na rysunku jest 
przedstawiony profil namiotu 
z szescioma identycznymi 
palikami o dlugosci 1 metra. 
Jaka jest, co najwyzej, 
zaznaczona na szaro 
powierzchnia, wyrazona w cm2,  po zaokragleniu do 
najblizszego cm2 ? W razie potrzeby wziac: 1,4142 dla √2 ; 
1,7321 dla √3  i  2,2361 dla √5.  

KONIEC  KATEGORII    L1,  GP 

17 – GRZECHOTKA  (wspolczynnik 17)  
Figura przedstawia 
przekroj dzieciecej 
grzechotki. Wedlug jej 
osi symetrii jest ona 
dokladnie  dwa razy 
dluzsza niż szersza. 
Wszystkie okregi parami 
styczne sa doskonale styczne. Promien duzego okregu 
wynosi 2,005 cm, a promienie szesciu malych okregow sa 
takie same. Jaki jest promien dwoch srednich okregow, 
wyrazony w cm z trzema cyframi po przecinku? 
 
18 – KWADRATY  (wspolczynnik 18)  
Wybrano cztery rozne punkty plaszczyzny. Chcemy 
narysowac kwadraty, ktorych cztery boki, ewentualnie 
przedluzone, zawieraja cztery punkty wybrane na poczatku 
(bok ewentualnie przedłuzony moze zawierac wiecej niz 
jeden punkt). Wiadomo, ze wybrano konfiguracje czterech 
punktow, ktora pozwala narysowac tylko skonczona liczbe 
kwadratow. Ile kwadratow, co najwyzej, mozna 
narysowac? 

KONIEC  KATEGORII    L2,  HC 


