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XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

23 listopada 2016 
klasa 4 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. Ile lat skończy Beata w przyszłym roku, jeśli trzy lata temu skończyła pięć lat? 
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

 2. Jeśli pięć godzin temu było południe, to za ile godzin wybije północ? 
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

 3. Banknoty pakowane są w paczki po sto sztuk. Ile warta jest paczka dziesięciozłotówek? 
 A) 10 zł B) 100 zł C) 500 zł D) 1000 zł E) 10 000 zł 

 4. Pani Jadwiga ma 3 zielone, 5 czerwonych i 8 niebieskich filiżanek oraz 6 zielonych, 3 czerwone i 7 niebieskich podstawek. 
Ile jednokolorowych zestawów (filiżanka z podstawką) może skompletować? 

 A) 12  B) 13 C) 15 D) 16 E) 17 

 5. Jeśli kwadrat o boku długości 12 cm rozetniemy na kwadraty o boku długości 2 cm, to ile części otrzymamy? 
 A) 24 B) 36 C) 64 D) 72 E) 144 

 6. Którą z poniższych pięciu liczb trzeba wykreślić, jeśli chcemy by suma pozostałych czterech była jak największa? 
 A) 12 B) 31 C) 27 D) 19 E) 24 

 7. Ile czarnych pól ma kwadratowa szachownica złożona z 9 pól, jeśli pole w lewym górnym rogu jest czarne? 
 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 

 8. Po jednej stronie drogi stoją domy o numerach parzystych, a po drugiej stronie – o numerach nieparzystych. Ile domów stoi 
pomiędzy domem o numerze 25 a domem o numerze 47? Wszystkie działki przy tej ulicy są zabudowane. 

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

 9. Ile jest liczb trzycyfrowych, które można ułożyć z cyfr 1, 2, 3? W każdej układanej liczbie muszą wystąpić wszystkie trzy 
cyfry. 

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

10. Szachownicę o wymiarach 9×9, której pole w prawym górnym rogu jest czarne, rozcięto na mniejsze szachownice 
o wymiarach 3×3. Ile spośród małych szachownic będzie miało w prawym górnym rogu czarne pole? 

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

Zadania po 4 punkty 

11. Bartek za 5 jednakowych ołówków zapłacił dwoma monetami, a Kasia za 4 takie same ołówki też zapłaciła dwoma 
monetami. Ile mógł kosztować jeden ołówek, jeśli każde z dzieci zapłaciło odliczoną kwotą? 

 A) 50 gr B) 60 gr C) 70 gr D) 80 gr E) 90 gr 

12. W kolejce do kasy stoją 22 osoby. Kasia policzyła, że przed nią stoi dwa razy tyle osób co za nią. Którą osobą w kolejce 
(licząc od początku kolejki) jest Kasia? 

 A) trzynastą B) czternastą C) piętnastą D) szesnastą E) siedemnastą 

13. Jacek ma dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ile ma pieniędzy, jeśli wiemy, że dwuzłotówek ma o trzy więcej niż 
pięciozłotówek, ale jego pięciozłotówki są warte o 3 zł więcej niż dwuzłotówki? 

 A) 18 zł B) 21 zł C) 24 zł D) 27 zł E) 30 zł 
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14. Wszystkie strony 32-kartkowego zeszytu ponumerowano kolejnymi liczbami (zaczynając od 1). Ile razy napisano cyfrę 6? 
 A) 3 B) 5 C) 8 D) 10 E) 11 

15. Jeśli w pewnym roku pierwszy dzień grudnia wypadł we wtorek, to w jakim dniu tygodnia wypadł ostatni dzień grudnia? 
 A) wtorek B) środa C) czwartek D) piątek E) sobota 

16. Bartek i dwaj jego bracia mają łącznie 16 lat. Ile lat będą mieli łącznie za trzy lata? 
 A) 19 lat B) 21 lat C) 22 lat D) 24 lat E) 25 lat 

17. Dwóch chłopców ścigało się dookoła stadionu. Wystartowali równocześnie i skończyli bieg też równocześnie. Każdy 
chłopiec biegł ze stałą prędkością, przy czym pierwszy wykonał 8 okrążeń stadionu, a drugi – 5 okrążeń. Ile razy pierwszy 
chłopiec wyprzedził drugiego? 

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

18. Pewna dwucyfrowa liczba jest dokładnie trzy razy większa od swojej cyfry jedności. Jaka jest jej cyfra dziesiątek? 
 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

19. Jaka jest najwcześniejsza możliwa data ostatniego piątku w danym roku? 
 A) 23 grudnia B) 24 grudnia C) 25 grudnia D) 26 grudnia E) 27 grudnia 

20. Kilkuletni Jacek kończy dziś tyle lat, ile wynosi suma cyfr roku jego urodzenia. Ile lat ma Jacek? 
 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

Zadania po 5 punktów 

21.  Bartek i jego rodzice mają łącznie 82 lata. Za ile lat będą mieli łącznie sto lat? 
 A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 18 

22. Gdy Staszek spojrzał na zegarek, do końca zajęć zostało jeszcze trzy razy tyle czasu, ile upłynęło od rozpoczęcia zajęć. 
Jaką liczbę wskazywała wtedy wskazówka minutowa zegarka Staszka, jeśli jego zajęcia trwają od 800 do 1300? 

 A) 3 B) 5 C) 6 D) 9 E) 12 

23. Jedna liczba powiedziała do drugiej: „jesteś ode mnie tylko o 1 większa”. Na to druga odpowiedziała: „ale gdybym 
zwiększyła się o 2, to byłabym trzy razy większa od twojej połowy”. Ile wynosi suma obu tych liczb? 

 A) 11 B) 13 C) 15  D) 17 E) 19 

24. Na każdym z pięciu czarnych pól szachownicy o wymiarach 3×3 ułożono kilka pionków tak, że w każdym wierszu 
szachownicy i w każdej kolumnie szachownicy było tyle samo pionków. Ile pionków ułożono na środkowym polu, jeśli 
łącznie rozłożono 21 pionków? 

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

25. Asia, Basia i Kasia bawią się w sklep używając kolorowych żetonów jako pieniędzy. Asia ma w portmonetce 1 żółty żeton, 
2 czerwone i 8 niebieskich, Basia ma 1 żółty, 1 czerwony i 10 niebieskich, a Kasia ma po 2 żetony w każdym z trzech 
kolorów. Jeśli wiemy, że wartość żetonów każdej z dziewczynek jest taka sama, to żółty żeton jest wart tyle co: 

 A) 1 czerwony B) 2 czerwone C) 3 czerwone D) 4 czerwone E) 5 czerwonych 

26. Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry naklejonych jest od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inna liczba) tak, że na 
dowolnych dwóch przeciwległych ścianach jest łącznie tyle samo 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 

27. Sznurek o długości 10 metrów rozcięto na dwa kawałki tak, że drugi kawałek był półtora raza dłuższy niż pierwszy. O ile 
krótszy jest pierwszy kawałek sznurka od drugiego? 

 A) 120 cm B) 150 cm C) 180 cm D) 200 cm E) 240 cm 

28. W turnieju każdy z siedmiu szachistów rozegrał jedną partię z każdym z pozostałych. Ile partii szachów rozegrano? 
 A) 18 B) 20 C) 21 D) 24 E) 42 

29. Na stole leży 13 monet, wszystkie odwrócone orłami do góry. W każdym ruchu odwracamy dowolnie wybrane 5 monet. 
Jaka najmniejsza liczba ruchów pozwala odwrócić wszystkie monety reszkami do góry? 

 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) jest to niemożliwe 

30. Pan Jacek zawsze słodzi kawę trzema łyżeczkami cukru, pan Piotr zawsze wsypuje pół łyżeczki, a pan Paweł – półtorej 
łyżeczki. W trakcie spotkania ci trzej panowie wypili 7 kaw i posłodzili je 13 łyżeczkami cukru. Ile kaw wypił pan Paweł? 

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