
 
 
 

2016 
XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

23 listopada 2016 
klasa 5 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. Której z poniższych kwot nie da się odliczyć czterema monetami? 

 A) 5 zł B) 6 zł C) 10 zł D) 12 zł E) 15 zł 

 2. Gdy urodził się Bartek, jego siostra Asia miała trzy lata, a gdy urodziła się Asia – jej siostra Marzena miała pięć lat. O ile starsza 
jest Marzena od Bartka? 

 A) o 2 lata B) o 3 lata C) o 5 lat D) o 7 lat E) o 8 lat 

 3. Ile jedynek ma w swoim zapisie liczba sto jedenaście milionów sto jedenaście ? 

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

 4. Suma trzynastu liczb całkowitych jest równa 100. Ile najwięcej spośród tych liczb może być liczbami nieparzystymi? 

 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 

 5. Liczba palindromiczna to liczba, która czytana wprzód i wspak wygląda jednakowo, np. 2552. Ile lat o numerach 
palindromicznych wystąpiło w ciągu ostatnich stu lat? 

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

 6. Prostokąt o szerokości 6 cm rozcięto na trzy kwadraty, wśród których dwa były jednakowe, a trzeci inny. Jaka długość miał ten 
prostokąt? 

 A) 7 cm B) 8 cm C) 9 cm D) 10 cm E) 12 cm 

 7. Ile jest liczb dwucyfrowych, które można ułożyć z cyfr 2, 5, 7 (wykorzystując każdą cyfrę najwyżej raz)? 

 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) więcej niż 6 

 8. W puszce jest tuzin kul: 4 czerwone, 4 zielone i 4 niebieskie. Ile co najmniej kul trzeba wylosować z tej puszki, aby mieć 
pewność, że wśród wylosowanych kul będzie przynajmniej jedna kula w każdym kolorze? 

 A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11 

 9. Banknoty pakowane są w  paczki po sto sztuk. Ile paczek dwudziestozłotówek jest warte tyle co 4 paczki pięćdziesięciozłotówek?  

 A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 

10. Ile jest dwucyfrowych liczb nieparzystych (dodatnich)? 

 A) 40 B) 44 C) 45 D) 46 E) 50 

Zadania po 4 punkty 

11. Ruch polega na przemalowaniu każdego pola (białego na czarne, a czarnego na białe) w wybranym wierszu albo w wybranej 
kolumnie szachownicy. Ile co najmniej ruchów potrzeba, by przemalować całą szachownicę rozmiaru 8×8 ma czarno?  

 A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) inna liczba 

12. Pociąg, którym Jaś przyjechał do Warszawy spóźnił się o 12 minut, a pociąg z Warszawy do Gdańska, na który miał się przesiąść 
odjechał z 5-minutowym opóźnieniem. Ile czasu miał Jaś na przesiadkę, jeśli według rozkładu powinien mieć 9 minut? 

 A) 2 minuty B) 3 minuty C) 4 minuty D) 5 minut 
 E) pociąg do Gdańska odjechał przed przyjazdem pociągu do Warszawy 

13. Basia i jej trzy siostry mają łącznie 20 lat. Ile lat będą miały łącznie za trzy lata? 

 A) 23 B) 25 C) 29 D) 30 E) 32 

5 SP 



14. W restauracji jest 12 jednakowych kwadratowych stolików i przy każdym są cztery miejsca. Niektóre stoliki są złączone, tworząc 
dłuższy stół (złożony dwóch stolików), przy którym jest sześć miejsc. Ile stolików jest ustawionych pojedynczo, jeśli w całej 
restauracji jest 40 miejsc? 

 A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10 

15. Jacek zapomniał czterocyfrowego PIN-u do swojego telefonu. Pamiętał jedynie, że cyfry były ustawione w kolejności rosnącej 
(od najmniejszej do największej), iloczyn wszystkich cyfr był równy 70, a suma – 15. Jaka była trzecia cyfra PIN-u? 

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

16. Ile kafelków wielkości 25 cm × 20 cm potrzeba do wyłożenia podłogi w prostokątnym pomieszczeniu o wymiarach 4 m × 3 m? 

 A) 200 B) 240 C) 280 D) 300 E) 320 

17. Na lekcji plastyki nauczycielka podzieliła dziewczynki na grupy trzyosobowe, a chłopców na grupy czteroosobowe. Ilu uczniów 
brało udział w tej lekcji, jeśli wiemy, że było ich mniej niż 30, i że dziewczynek było o 3 więcej niż chłopców? 

 A) 21 B) 24 C) 25 D) 27 E) 28 

18. W turnieju piłki nożnej każda z 8 drużyn rozegrała jeden mecz z każdą z pozostałych. Ile meczy rozegrano? 

 A) 27 B) 28 C) 30 D) 32 E) 56 

19. Uczniowie pewnej klasy wybierali trójkę klasową. Każdy uczeń napisał na karteczce nazwiska trzech osób, na które oddaje głos. 
Wybory wygrali: Maciek (15 głosów), Karolina (14 głosów) i Kasia (11 głosów). Pozostali uzyskali wyniki: Bartek (5 głosów) i 
Jacek (3 głosy). Ilu uczniów liczy ta klasa? 

 A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48 

20. W klasie Asi chłopców jest o 5 więcej niż dziewcząt. Ilu uczniów liczy klasa, jeśli dziewcząt jest o połowę mniej niż chłopców? 

 A) 12 B) 15 C) 18 D) 24 E) za mało danych do rozwiązania zadania 

Zadania po 5 punktów 

21. Jeśli pierwszy dzień pewnego roku (nieprzestępnego) wypadł w czwartek, to ostatni dzień owego roku wypadnie: 

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

22. Ile cyfr ma najmniejsza taka liczba, której cyfrą jedności jest 4, i której suma cyfr jest równa iloczynowi cyfr? 

 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) nie ma takiej liczby 

23. Za ile godzin wybije północ, jeśli do północy zostało jeszcze trzy razy tyle czasu ile upłynęło od południa? 

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

24. Ile najwięcej pól może mieć prostokątna szachownica, która ma dokładnie 20 pól brzegowych (tzn. leżących w pierwszym 
wierszu, w pierwszej kolumnie, w ostatnim wierszu lub w ostatniej kolumnie)? 

 A) 24 B) 25 C) 32 D) 35 E) 36 

25. W pewnym miesiącu wypadło 5 wtorków i 5 czwartków, ale tylko 4 piątki. Jakim dniem tygodnia zaczął się ten miesiąc? 

 A) wtorkiem B) środą C) czwartkiem D) piątkiem E) sobotą 

26. Ile razy między godziną 900 a 1500 zdarzy się sytuacja, w której wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) pokryją się? 

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

27. Maciek wyjął z kieszeni trzy monety o łącznej wartości 6 zł, po czym wrzucił je z powrotem do kieszeni. Jeszcze raz z tej samej 
kieszeni wyjął trzy monety i tym razem ich łączna wartość wyniosła 3 zł. Ile pieniędzy miał w kieszeni Maciek, jeśli wiemy, że 
miał dokładnie cztery monety? 

 A) 6 zł B) 7 zł C) 8 zł D) 9 zł E) 10 zł 

28. Trzy kwadratowe czarno-białe szachownice (każda innej wielkości) rozcięto na pojedyncze pola otrzymując łącznie 22 czarne 
kwadraciki. Ile białych kwadracików otrzymano? 

 A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24 

29. Każdy uczeń klasy Maćka uczy się przynajmniej dwóch języków spośród: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. 
Angielskiego uczy się 12 uczniów, niemieckiego – 10 uczniów, zaś francuskiego – 6 uczniów. Ilu uczniów jest w klasie Maćka, 
jeśli wiemy, że tylko dwóch z nich uczy się wszystkich trzech języków? 

 A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 

30. Na stole leży 11 monet, wszystkie reszkami do góry. W każdym ruchu wybieramy dowolne 5 monet i odwracamy je. Jaka jest 
najmniejsza liczba ruchów pozwalająca odwrócić wszystkie monety orłami do góry? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) jest to niemożliwe 
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