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XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

23 listopada 2016 
klasa 3 szkoły podstawowej 

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. Pięć godzin przed południem jest godzina: 
 A) piąta B) szósta C) siódma D) ósma E) dziewiąta 

 2. Jaka liczba może o sobie powiedzieć: „jestem o siedem większa od swojej połowy”? 
 A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 

 3. Ile czarnych pól ma szachownica o wymiarach 5×5, której pole w lewym górnym rogu jest czarne? 
 A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 

 4. Pani Basia ma 5 czerwonych i 7 zielonych filiżanek oraz 7 czerwonych i 5 zielonych podstawek. Ile jednokolorowych 
zestawów (filiżanka z podstawką) może skompletować? 

 A) 5 B) 7 C) 10 D) 12 E) 14 

 5. W ilu miejscach trzeba przełamać patyk, aby połamać go na sześć części? 
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

 6. Wycieczka klasowa Jacka skończyła się we wtorek, a rozpoczęła się cztery dni wcześniej. W jakim dniu tygodnia wypadł 
początek wycieczki? 

 A) we wtorek B) w środę C) w czwartek D) w piątek E) w sobotę 

 7. Ile par butów potrzebują trzy pająki, jeśli każdy pająk ma osiem nóg? 
 A) 8 B) 12 C) 15 D) 16 E) 24 

 8. Jeśli dwa lata temu Agata miała pięć lat, to ile lat będzie miała za cztery lata? 
 A) 7 lat B) 8 lat C) 9 lat D) 10 lat  E) 11 lat 

 9. W trakcie spotkania wskazówka minutowa zegara wykonała półtora obrotu. Ile czasu trwało to spotkanie? 
 A) 60 min. B) 75 min. C) 80 min. D) 90 min. E) 120 min. 

10. Ile jest takich miesięcy w roku, które mają 31 dni? 
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

Zadania po 4 punkty 

11. Za lody kosztujące 5 zł Jacek zapłacił trzema monetami (dwie monety nie starczyły) i otrzymał jedną monetę reszty. Jaką? 
 A) 20 gr B) 50 gr C) 1 zł D) 2 zł E) inna odpowiedź 

12. W kolejce do kasy stoi 17 osób. Maciek zauważył, że przed nim stoi tyle samo osób co za nim. Którą osobą w kolejce 
(licząc od początku kolejki) jest Maciek? 

 A) siódmą B) ósmą C) dziewiątą D) dziesiątą E) jedenastą 

13. Jacek ponumerował wszystkie strony swojego 16-kartkowego zeszytu kolejnymi liczbami, zaczynając od jedynki. Numery 
ilu stron zawierały cyfrę 3? 

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

14. Przedwczoraj Kasia kupiła bilet na jutrzejszy pociąg nad morze. Ile dni przed wyjazdem Kasia kupiła bilet? 
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 
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15. Dwóch chłopców ścigało się dookoła stadionu. Wystartowali równocześnie i skończyli bieg też równocześnie. Każdy 
chłopiec biegł ze stałą prędkością, przy czym pierwszy wykonał 5 okrążeń stadionu, a drugi – 2 okrążenia. Ile razy 
pierwszy chłopiec wyprzedził drugiego? 

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

16. Którą z wymienionych kwot można wypłacić trzema monetami na więcej niż jeden sposób? 
 A) 7 zł  B) 2 zł C) 3 zł D) 4 zł E) 5 zł 

17. Ile plusów w działaniu: 5 + 4 + 7 + 2 + 5 + 6 trzeba zamienić na minusy, aby otrzymane działanie dawało wynik 9? 
 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

18.  Kwadrat rozcięto na kilkanaście jednakowych kwadratów. Ile części otrzymano? 
 A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 19 

19. Pan Marian regularnie bierze dwa leki – trzy razy dziennie jedną czerwoną tabletkę i dwa razy dziennie dwie zielone 
tabletki. Jeśli w poniedziałek rano (przed wzięciem leków) miał jeszcze 20 czerwonych i 20 zielonych tabletek, to kiedy 
najpóźniej musi się udać do apteki po nową porcję leków? 

 A) w piątek rano B) w sobotę rano C) w sobotę wieczorem 
 D) w niedzielę rano E) w niedzielę wieczorem 

20. W pudełku jest 6 kulek – białe, czarne i żółte. Jacek wylosował trzy kulki – dwie białe i jedną żółtą, po czym wrzucił je z 
powrotem do pudełka. Wylosował jeszcze raz – tym razem dwie czarne i jedną białą, i znów wrzucił je z powrotem. Za 
trzecim razem wylosował dwie żółte i jedną czarną i znów odłożył je do pudełka. Ile białych kul było w pudełku? 

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

Zadania po 5 punktów 

21. Alicja ma dwa magiczne grzyby. Po zjedzeniu kawałka pierwszego grzyba robi się ona dwa razy wyższa, a po zjedzeniu 
kawałka drugiego grzyba – kurczy się o 1 m. Alicja ma teraz 1 m 15 cm wzrostu i chciałaby urosnąć dokładnie o 5 cm. Ile 
co najmniej kawałków grzybów musi zjeść? 

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

22. Jaka jest najpóźniejsza możliwa data pierwszego piątku w danym roku? 
 A) 4 stycznia B) 5 stycznia C) 6 stycznia D) 7 stycznia E) 8 stycznia 

23. Na każdym piętrze pewnego bloku jest tyle mieszkań co na parterze. Jeśli mieszkanie numer 10 jest na trzecim piętrze, to 
na którym piętrze jest mieszkanie numer 15? 

 A) trzecim B) czwartym C) piątym D) szóstym E) siódmym 

24. Gdyby Jacek miał o 3 lata mniej, to byłby w tym samym wieku co Staszek, a gdyby miał o 5 lat więcej, to byłby dwa razy 
starszy od Staszka. Ile lat ma Jacek? 

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

25. Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry naklejonych jest od 1 do 6 oczek, tak że na każdej ścianie jest inna liczba 
oczek, a na dowolnych dwóch przeciwległych ścianach jest łącznie 7 oczek. Jaka jest najmniejsza liczba oczek, które 
trzeba przekleić na inną ścianę, aby każda ściana sąsiadowała ze ścianą z tą samą co ona liczbą oczek? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) nie da się tego zrobić 

26. Gdy Antek spojrzał na zegarek, policzył, że do końca lekcji zostało jeszcze tyle samo czasu, ile upłynęło od początku 
lekcji. Która była godzina, jeśli lekcje Antka trwają od 800 do 1130? 

 A) 900 B) 915 C) 930 D) 945 E) 1000 

27. W ubiegłym roku kilkuletnia Agata skończyła tyle lat ile wynosiła suma cyfr roku jej urodzenia. Ile lat ma Agata? 
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

28. Tabliczka czekolady waży o 120 g więcej niż pół tabliczki czekolady. Ile waży tabliczka czekolady? 
 A) 200 g B) 220 g C) 240 g D) 250 g E) 300 g 

29. Jeśli Marta i jej rodzice mają łącznie 88 lat. Za ile lat będą mieć łącznie sto lat? 
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

30. W turnieju każdy z sześciu szachistów rozegrał dwie partie z każdym z pozostałych. Ile partii rozegrano? 
 A) 15 B) 24 C) 28 D) 30 E) 32 
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