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XXII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

23 listopada 2016 
klasa 6 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. Kwadrat o boku długości 6 cm rozcięto na prostokąt i dwa kwadraty. Jaka jest długość krótszego boku tego prostokąta? 

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

 2. Suma pewnych jedenastu liczb naturalnych jest równa 50. Ile najwięcej spośród tych jedenastu składników może być liczbami 
nieparzystymi? 

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

 3. Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce gwiazdki w liczbie 234 7*2 190, aby otrzymać liczbę podzielną przez 9? 

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

 4. W restauracji jest 12 jednakowych kwadratowych stolików. Przy każdym takim stoliku mogą usiąść 4 osoby (jedna na każdym 
boku). Jeśli zsuniemy dwa takie stoliki, otrzymamy dłuższy prostokątny stół, przy którym będzie 6 miejsc. Ile miejsc będzie przy 
długim prostokątnym stole powstałym ze zsunięcia wszystkich dwunastu stolików? 

 A) 24 B) 26 C) 28 D) 32 E) 48 

 5. Ile zer w zapisie ma liczba sto jeden milionów sto jeden ? 

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

 6. Ściany sześciennej kostki do gry są ponumerowane liczbami od 1 do 6 (każda ściana inną liczbą) tak, że suma liczb na każdej 
parze przeciwległych ścian jest taka sama. Jaka liczba jest na ścianie naprzeciwko ściany z trójką? 

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

 7. O której z wymienionych poniżej godzin wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) tworzą kąt prosty? 

 A) 930 B) 615 C) 2205 D) 1215 E) 1500 

 8. Ile działek o powierzchni 500 m2 otrzymamy z podziału 5-hektarowego pola? Hektar to pole kwadratu o boku 100 m. 

 A) 10 B) 20 C) 50 D) 100 E) 1000 

 9. Ile jest różnych liczb trzycyfrowych, które można ułożyć z cyfr 3, 7, 9 (wykorzystując każdą cyfrę raz)? 

 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) więcej niż 6 

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

 A) ok. 1 200 litrów B) ok. 2 000 litrów C) ok. 4 000 litrów 
 D) ok. 6 000 litrów E) ok. 12 000 litrów 

Zadania po 4 punkty 

11. Jeden bok prostokąta jest o 4 cm dłuższy od drugiego boku. Jaki obwód ma ten prostokąt, jeśli jego pole to 32 cm2? 

 A) 12 cm B) 16 cm C) 20 cm D) 24 cm E) 32 cm 

12. Ruch polega na przemalowaniu każdego pola (białego na czarno, a czarnego na biało) w wybranym wierszu szachownicy lub w 
wybranej kolumnie. Jaka jest najmniejsza liczba ruchów pozwalająca przemalować całą szachownicę rozmiaru 8×8 ma biało?  

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

13. Jeśli sześcian o krawędzi 4 cm pomalujemy na niebiesko, a następnie rozetniemy na 64 sześciany o krawędzi 1 cm, to ile z nich 
będzie miało przynajmniej jedną niebieską ścianę? 

 A) 28 B) 32 C) 48 D) 56 E) inna odpowiedź 
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14. Jaką odległość pokonuje w ciągu minuty samochód jadący z prędkością 90 km/h? 

 A) 800 m B) 1000 m C) 1200 m D) 1500 m E) 1800 m 

15.  Na ile najwięcej części można podzielić prostokąt prowadząc 10 cięć, z których każde jest pionowe lub poziome? 

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

16. Dwumetrowy sznurek rozcięto na dwie części, z których jedna jest trzy razy dłuższa od drugiej. Jaka jest długość krótszej części? 

 A) 20 cm B) 30 cm C) 40 cm D) 50 cm E) 60 cm 

17. Średni wiek trzech synów pani Danuty do wczoraj wynosił 8 lat. Dziś urodziła czwartego chłopca. Jaki teraz jest średni wiek jej 
synów? 

 A) 5 lat B) 6 lat C) 7 lat D) 8 lat E) 9 lat 

18. Staszek ma 12 kulek zielonych, 12 kulek czerwonych i 2 niebieskie. Ile co najmniej kulek musi przemalować na inny kolor, tak 
żeby kulek zielonych było dokładnie półtora raza więcej niż czerwonych? 

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

19. Ile jest liczb dwucyfrowych, które dzielą się jednocześnie przez 2, przez 3 i przez 7? 

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

20. Jeśli ostatni dzień pewnego przestępnego roku wypadnie w piątek, to pierwszy dzień owego roku wypadnie: 

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

Zadania po 5 punktów 

21. Jeśli wykonamy mnożenie: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10, to jaka będzie trzycyfrowa końcówka wyniku? 
 A) 200 B) 400 C) 600 D) 800 E) 000 

22. W klasie Jacka chłopców jest trzy razy więcej niż dziewcząt, a dziewcząt o 8 mniej niż chłopców. Ilu uczniów liczy ta klasa? 

 A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) inna liczba 

23. Ile razy między godziną 600 a 1800 wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) pokryją się? 

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

24. Beata zapomniała czterocyfrowego PIN-u do swojego telefonu. Pamiętała tylko, że iloczyn cyfr PIN-u i suma tych cyfr były 
jednakowe oraz że największa cyfra stała na końcu. Jaka była ostatnia cyfra PIN-u? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) inna cyfra 

25. Aula oświetlona jest 20 lampami, ponumerowanymi od 1 do 20. Panel sterujący oświetleniem zawiera trzy przyciski. Pierwszy z 
nich steruje lampami o numerach parzystych (jego wciśnięcie gasi każdą włączoną lampę o numerze parzystym, a każdą 
wyłączoną – zapala). W podobny sposób drugi przycisk steruje lampami o numerach podzielnych przez 3, a trzeci – o numerach 
podzielnych przez 5. Początkowo wszystkie lampy są zgaszone. Ile z nich zapali się, gdy wciśniemy wszystkie trzy przyciski? 

 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) inna liczba 

26. W klasie Beaty każdy uczeń uczy się przynajmniej dwóch spośród języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Wiemy, 
że angielskiego uczy się 14 osób, niemieckiego – 12 osób, a francuskiego – 7 osób. Ile jest osób uczących się niemieckiego i 
francuskiego, jeśli wszystkich trzech języków uczy się tylko jedna osoba? 

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

27. Pewne dwie liczby dwucyfrowe mniejsze od 20 mają tę własność, że kwadrat pierwszej z nich otrzymujemy przez zamianę 
miejscami cyfry jedności z cyfrą dziesiątek w kwadracie drugiej liczby. Jaka jest suma cyfr kwadratu każdej z tych liczb? 

 A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 E) 16 

28. Duża paczka cukierków zawiera o 7 cukierków więcej niż pół małej paczki, a mała paczka cukierków zawiera o 4 cukierki więcej 
niż pół dużej paczki. Ile cukierków jest w większej paczce? 

 A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 E) 16 

29. Beata wyjęła z kieszeni trzy monety o łącznej wartości 3 zł, i wrzuciła je z powrotem do kieszeni. Jeszcze raz z tej samej kieszeni 
wyjęła trzy monety, które tym razem były warte 6 zł i znów na powrót schowała je do kieszeni. Za trzecim razem wyjęła trzy 
monety o łącznej wartości 9 zł. Ile pieniędzy miała w kieszeni Beata, jeśli wiemy, że miała dokładnie pięć monet? 

 A) 10 zł B) 11 zł C) 12 zł D) 15 zł E) inna odpowiedź 

30. Trzy czarno-białe kwadratowe szachownice (każda innej wielkości) rozcięto na pojedyncze pola, otrzymując łącznie 26 białych 
kwadracików. Ile czarnych kwadracików otrzymano? 

 A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27 
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