
PAMIĘTAJ !
Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Zadania konkursowe dla klasy 2

Zadania zostały zaczerpnięte z ogólnopolskiego konkursu.



14. Jacek powiedział: „Pojutrze idę do kina. Wczoraj, czyli w środę, kupiłem bilety.” Kiedy Jacek poszedł do kina? 

 A) w czwartek B) w piątek C) w sobotę D) w niedzielę E) w poniedziałek 

15. W pudełku jest 8 kulek zielonych i 4 kulki czerwone. Ile co najmniej kulek zielonych trzeba przemalować na czerwono, 
aby w pudełku było więcej kulek czerwonych niż zielonych? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

16. W dwóch jednakowych opakowaniach jest łącznie mniej niż 12 cukierków, a w trzech takich opakowaniach jest łącznie 
więcej niż 12 cukierków. Ile cukierków zawiera jedno opakowanie? 

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

17. Na pierwsze spotkanie kółka matematycznego przyszło 12 uczniów, a na każde kolejne spotkanie przychodziło o dwóch 
uczniów więcej niż na poprzednie. Ilu uczniów przyszło na czwarte spotkanie? 

 A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 

18. Której z poniższych kwot nie można odliczyć przy pomocy dokładnie 3 monet? 

 A) 6 zł B) 7 zł C) 8 zł D) 9 zł E) każdą z tych kwot można odliczyć przy pomocy 3 monet 

19. Zegarek Basi wskazuje godzinę 1113,  a zegarek Jacka – 1115. Jeśli zegarek Basi spieszy o 1 minutę, to zegarek Jacka: 

 A) spieszy o 3 minuty B) spieszy o 2 minuty C) spieszy o 1 minutę 
 D) chodzi prawidłowo E) spóźnia się o 1 minutę 

20. Dwie ćwiartki jabłka i dwie połówki jabłka to razem: 

 A) półtora jabłka  B) dwa i pół jabłka C) jedno całe jabłko 
 D) dwa całe jabłka E) trzy całe jabłka 

Zadania po 5 punktów 

21. Basia ma 5 monet – same dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ile dwuzłotówek ma Basia, jeśli ł ącznie ma 16 złotych? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

22. Basia ma o 2 lata więcej niż łącznie jej dwaj bracia. Za ile lat wiek Basi i łączny wiek obu jej braci będą takie same? 

 A) za rok  B) za 2 lata C) za 3 lata D) za 4 lata E) za 5 lat 

23. Basia i Jacek, w zabawie, jako pieniędzy używają kolorowych żetonów. Czerwony żeton jest wart tyle co 3 zielone, a 
zielony żeton jest wart tyle co 2 żółte. Ile warte są „pieniądze” Basi, która ma 1 żeton czerwony, 2 zielone i 3 żółte? 

 A) 10 żółtych żetonów B) 11 żółtych żetonów C) 12 żółtych żetonów 
 D) 13 żółtych żetonów E) 14 żółtych żetonów 

24. Jeśli do liczby, o której myślę, dodam 9, a od wyniku dodawania odejmę 12, to otrzymam 15. O jakiej liczbie myślę? 

 A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 18 

25. Jacek kupił dwie jednakowe paczki cukierków. Cukierki rozdzielił między siebie i swoich trzech braci tak, że każdy z nich 
dostał 4 cukierki, a 2 cukierki zostały nie rozdzielone. Ile cukierków było w każdej paczce? 

 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 lub więcej 

26. W pudełku jest 16 kulek, każda w kolorze zielonym, czerwonym lub niebieskim. Kulek zielonych jest o dwie więcej niż 
czerwonych, a czerwonych o jedną więcej niż niebieskich. Ile kulek czerwonych jest w pudełku? 

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

27. Mama rozdzieliła 13 orzechów między swoich trzech synów tak, że najstarszy syn dostał więcej orzechów niż średni syn, a 
średni syn dostał więcej orzechów niż najmłodszy. Ile orzechów dostał najstarszy syn, jeśli najmłodszy dostał 3 orzechy? 

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

28. Basia ma złotówki i dwuzłotówki. Liczba jej dwuzłotówek jest o jeden mniejsza od liczby jej złotówek, ale jej 
dwuzłotówki łącznie są warte o 1 zł więcej niż łącznie jej złotówki. Ile monet ma Basia? 

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

29. Na pastwisku są krowy i kaczki, które łącznie mają 6 głów i 20 nóg. Ile krów jest na tym pastwisku? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

30. Mamy jedno pudełko z 4 kamykami, jedno pudełko z 1 kamykiem i jedno pudełko z 5 kamykami. W każdym ruchu 
wyjmujemy z dwóch (dowolnie wybranych) pudełek po jednym kamyku i oba kamyki wkładamy do trzeciego pudełka. Ile 
co najmniej ruchów potrzeba wykonać, by wszystkie kamyki znalazły się w tym samym pudełku?  

 A) 3 B) 4 C) 5 D) więcej niż 5 E) jest to niemożliwe 
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