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XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

23 listopada 2016 
klasa 2 gimnazjum 
Test trwa 75 minut 

W każdym pytaniu poprawna jest dokładnie jedna odpowiedź. Za brak odpowiedzi dostajesz 0 punktów. Za odpowiedź błędną 

otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego zadania.  

O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy 

oraz informacje na temat ogólnopolskiego konkursu matematycznego Mat – zgłoszenia do 22.12.2016r. Dołącz do społeczności 

Łowców Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego Alfika Matematycznego 2016!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

Zadania po 3 punkty 

 1. Jeśli sześcian o krawędzi 6 cm rozetniemy na prostopadłościany o wymiarach 1 cm × 2 cm × 3 cm, to ile części otrzymamy? 

 A) 24 B) 30 C) 32 D) 36 E) 48 

 2. Jedna paczka banknotów to sto sztuk banknotów. W takim razie milion złotych – ile to paczek stuzłotówek? 

 A) 10 B) 50 C) 100 D) 1000 E) 10 000 

 3. Dwa koła zębate są połączone ze sobą. Pierwsze z nich wykonuje trzy obroty w tym samym czasie, w którym drugie koło 
wykonuje dwa obroty. Ile zębów ma drugie koło, jeśli pierwsze ma 12 zębów? 

 A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 

 4. Ile najwięcej prostych można poprowadzić w przestrzeni tak, by każde dwie z nich przecinały się i były prostopadłe? 

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

 5. Jeśli połączymy odcinkami środki każdej pary boków kwadratu, to na ile części zostanie podzielony kwadrat? 

 A) 4 B) 6 C) 8 D) 12 E) 16 

 6. Iloczyn stu liczb naturalnych jest równy sto. Jaka jest największa możliwa suma tych liczb? 

 A) 110 B) 126 C) 127 D) 199 E) 200 

 7. O jaki kąt obróci się wskazówka godzinowa w czasie, w którym wskazówka minutowa wykona pół obrotu? 

 A) 10° B) 12° C) 15° D) 20° E) 30° 

 8. Ile puszek farby potrzeba do dwukrotnego pomalowania ścian pokoju o wymiarach 3 m × 4 m i wysokości 2,5 m, jeśli jedna 
puszka wystarcza do jednokrotnego pomalowania 20 m2? Łączna powierzchnia drzwi i okien to 3 m2. 

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

 9. W klasie Kuby jest trzy razy więcej chłopców niż dziewcząt. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy? 

 A) 60% B) 70% C) 75% D) 80% E) więcej niż 80% 

10. Przekątne trapezu równoramiennego przecinają się pod kątem 40°. Jaka może być miara kąta między przekątną a podstawą tego 
trapezu? 

 A) 20° B) 30° C) 35° D) 40° E) 45° 

Zadania po 4 punkty 

11. Każdą przekątną sześciokąta foremnego chcemy pomalować jednym kolorem tak, by przecinające się przekątne były różnych 
kolorów (ale przekątne o wspólnym końcu mogą być tego samego koloru). Ile co najmniej kolorów potrzebujemy? 

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

12. Ile jest takich liczb trzycyfrowych, których suma cyfr oraz iloczyn cyfr są liczbami pierwszymi? 

 A) 3 B) 6 C) 9 D) 12 E) inna odpowiedź 

13. Przez ile pól przechodzi przekątna szachownicy o wymiarach 7×8 (czyli odcinek łączący dwa przeciwległe rogi szachownicy)? 

 A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 

14. Wycieczka do Grecji kosztuje o 30% więcej niż wycieczka do Włoch, a wycieczka do Hiszpanii jest o 20% tańsza od wycieczki 
do Grecji. O ile droższa jest wycieczka do Hiszpanii od wycieczki do Włoch? 

 A) o 4% B) o 6% C) o 8% D) o 10% E) o 14% 
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15. Kartkę formatu A3 można rozciąć na dwie kartki formatu A4, kartkę formatu A4 – na dwie kartki formatu A5 itd. Ile kartek 
formatu A1 potrzeba do wydrukowania 32-stronicowej broszurki formatu A5? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8 

16. Jedna osoba zużywa dziennie średnio 100 litrów wody. Ile wody zużywa w ciągu miesiąca czteroosobowa rodzina? 

 A) ok. 3 m3 B) ok. 4 m3 C) ok. 10 m3 D) ok. 12 m2 E) ok. 15 m3 

17. Ile jest takich liczb pierwszych p, że zarówno liczba p + 2 jak i liczba p – 2 też są liczbami pierwszymi? 

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) więcej niż 3 

18. Z przeciwnych końców 2-kilometrowej drogi wyruszyły w swoim kierunku dwa samochody – pierwszy z prędkością 80 km/h, a 
drugi z prędkością 120 km/h. Po jakim czasie samochody się spotkają? 

 A) 24 s B) 30 s C) 32 s D) 36 s E) 60 s 

19. Gdyby do klasy Ani dołączyło 3 chłopców, to chłopców byłoby 3 razy tyle co dziewcząt. Gdyby natomiast do tej klasy dołączyła 
1 dziewczynka, to chłopców byłoby 2 razy tyle co dziewcząt. Ilu uczniów jest w klasie Ani? 

 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 

20. Dwie przekątne wychodzące z jednego wierzchołka pewnego wielokąta foremnego tworzą kąt rozwarty. Jaka jest najmniejsza 
możliwa liczba wierzchołków tego wielokąta? 

 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 

Zadania po 5 punktów 

21. Ile jest takich liczb trzycyfrowych, których suma cyfr i iloczyn cyfr są równe? 

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) więcej niż 3 

22. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) o godzinie 1515? 

 A) 0° B) 3° C) 6° D) 7,5° E) 9° 

23. Pewien wielokąt foremny ma przekątne dokładnie trzech różnych długości. Ile boków może mieć ten wielokąt? 

 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10 

24. Pewna liczba dwucyfrowa ma tę własność, że jej kwadrat otrzymujemy przez dopisanie cyfry setek. Jaka jest cyfra dziesiątek tej 
liczby? 

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

25. Jacek, jego starsza siostra oraz ich tata obchodzą dziś urodziny. Łączny wiek całej trójki jest liczbą złożoną, a iloczyn wieku 
Jacka, jego siostry oraz ich taty jest sześcianem liczby pierwszej. Ile lat ma siostra Jacka? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7 

26. Dwaj chłopcy biegali dookoła stadionu. Wystartowali równocześnie z tego samego miejsca, ale w przeciwnych kierunkach. 
Pierwszy wykonał 5 okrążeń stadionu, drugi – 7 okrążeń i równocześnie skończyli bieg. Ile razy chłopcy się minęli?  

 A) 5 B) 7 C) 11 D) 12 E) inna odpowiedź 

27. Staszek ma w skarbonce 29 zł w monetach jedno-, dwu- i pięciozłotowych. W księdze zaklęć znalazł zaklęcie, które każdą 
złotówkę zamienia w dwuzłotówkę, każdą dwuzłotówkę w pięciozłotówkę, a każdą pięciozłotówkę w złotówkę. Po 
wypowiedzeniu zaklęcia wartość monet w skarbonce zwiększyła się do 35 zł. Po ponownym wypowiedzeniu zaklęcia w 
skarbonce było już 40 zł. Ile monet ma Staszek? 

 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 

28. W czterech szufladach, z których każda jest oznaczona inną jednocyfrową liczbą, mieszkają krasnale. Dla każdej szuflady iloczyn 
jej numeru i liczby mieszkańców jest taki sam. Ile łącznie krasnali mieszka w tych szufladach, jeśli jest ich mniej niż 15? 

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

29. Na płaszczyźnie dane są dwa okręgi, które mają dokładnie jeden punkt wspólny. Ich środki są odległe o 7 cm, a promień 
mniejszego z nich ma długość 5 cm. Jaka jest długość promienia większego okręgu? 

 A) 2 cm B) 3 cm C) 6 cm D) 10 cm E) 12 cm 

30. Paweł zauważył: “W tym miesiącu wypadły tylko cztery piątki, w ubiegłym miesiącu były też tylko cztery piątki i w następnym 
miesiącu też wypadną tylko cztery piątki.” W jakim miesiącu to powiedział, jeśli wiemy, że było to w roku przestępnym? 

 A) w styczniu B) w lutym C) w marcu D) w kwietniu E) w maju 
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