
 
 
 

 
XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

9 stycznia 2020 
klasa 2 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 76 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za 

błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D 

może być fałszywa lub prawdziwa.  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego MAT 2020!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 

 1. Agata trzy lata temu miała mniej niż 10 lat. Ile lat może mieć dzisiaj? 

 A) 12 lat  B) 13 lat  C) 14 lat  D) 15 lat 

 2. Które z poniższych kwot można odliczyć mając do dyspozycji jedynie monety dwuzłotowe i 
pięciozłotowe? 

 A) 9 zł  B) 10 zł  C) 11 zł  D) 13 zł 

 3. Jeśli w miejsce każdej gwiazdki w schemacie * + * + * – * wpiszemy cyfrę 2 lub 5 i wykonamy powstałe 
działania to możemy otrzymać wynik:  

 A) 1  B) 5  C) 7   D) 9 

 4.  Poniżej wymienione są cztery liczby. Która z nich jest sumą pewnych dwóch spośród pozostałych liczb? 

 A) 11  B) 25  C) 14   D) 36 

 5. Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry jest od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inna liczba). Jacek rzucił 
trzema kostkami. Na każdej kostce wypadła inna liczba oczek i na żadnej nie wypadła piątka. Łączna liczba 
wyrzuconych oczek mogła być równa: 

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

 6. Pewna kwadratowa (biało-czarna) szachownica złożona jest z 9 pól. Jaka może być liczba białych pól tej 
szachownicy? 

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

 7. Bartek ma 12 lat, a jego trzej bracia: 5 lat, 8 lat i 14 lat. Bartek ma zatem brata młodszego o: 

 A) 2 lata  B) 4 lata  C) 5 lat  D) 7 lat 

 8. W sobotę Agata powiedziała: „Przedwczoraj, byłam w kinie, a pojutrze idę do teatru.” W takim razie:  

 A) Agata była w kinie w czwartek 
 B) Agata była w kinie w poniedziałek 
 C) Agata była w teatrze w czwartek 
 D) Agata była w teatrze w poniedziałek 

 9. Staszek był na wakacjach nad morzem przez 15 kolejnych dni. Ile piątków mogło wypaść w trakcie jego 
pobytu nad morzem? 

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

10. Ilu uczniów może liczyć klasa, w której liczba chłopców jest o 3 większa od liczby dziewcząt? 

 A) 18  B) 21  C) 25   D) 28 
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11. W ciągu jednej doby: 

 A) wskazówka minutowa wykonuje więcej niż 20 obrotów 
 B) wskazówka godzinowa wykonuje mniej niż 2 obroty 
 C) wskazówka minutowa wykonuje o 24 obroty więcej niż wskazówka godzinowa 
 D) wskazówka godzinowa wykonuje o 22 obroty mniej niż wskazówka minutowa 

12. Bartek ma kulki zielone i czerwone – łącznie 11 kulek. Gdyby trzy kulki zielone przemalował na czerwono, 
to miałby więcej kulek czerwonych niż zielonych. Jaka może być liczba zielonych kulek wśród kulek 
Bartka? 

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

13. Wszystkie dzieci z pewnej klasy ustawiły się w kółku i złapały się za ręce. Okazało się, że każda 
dziewczynka trzyma za ręce dwóch chłopców, a każdy chłopiec trzyma za ręce dwie dziewczynki. Ilu 
uczniów może liczyć ta klasa? 

 A) 11  B) 14  C) 17   D) 18 

14. Pan Jacek podzielił 10 cukierków między trzech swoich synów tak, że każdy dostał przynajmniej 2 
cukierki. Wiemy też, że średni syn dostał więcej cukierków niż najmłodszy, a najstarszy syn dostał więcej 
cukierków niż średni syn. Ile cukierków mógł dostać najstarszy syn? 

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

15. W pudełku jest 12 kulek, każda zielona lub czerwona. Jacek wyjął z tego pudełka 7 kulek, wśród których 
były 3 zielone i 4 czerwone, po czym wrzucił je z powrotem do pudełka. Agata wyjęła z tego pudełka 8 
kulek, wśród których było 5 zielonych i 3 czerwone i również wrzuciła je na powrót do pudełka. Jaka może 
być liczba zielonych kulek w pudełku? 

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

16. W pewnym pensjonacie jest 6 pokoi, z których każdy jest 2-osobowy lub 6-osobowy. Jaka może być łączna 
liczba miejsc w tych pokojach? 

 A) 18  B) 20  C) 24   D) 30 

17. Pan Stefan przyjechał do hotelu rano i wyjechał również rano, kilka dni później. Ile nocy mógł trwać jego 
pobyt w hotelu, jeśli spędził w hotelu pewien piątkowy wieczór oraz pewien wtorkowy wieczór? 

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

18. Antek ma 3 żetony zielone i 2 żetony niebieskie, zaś Bartek – 2 żetony zielone i 3 żetony niebieskie. 
Chłopcy wymieniają się wielokrotnie żetonami, za każdym razem wymieniając dwa żetony zielone za jeden 
niebieski albo dwa żetony niebieskie za jeden zielony. Może się zdarzyć, że po tych wymianach: 

 A) Antek będzie miał 10 żetonów 
 B) Antek będzie miał 9 żetonów 
 C) Antek będzie miał 8 żetonów 
 D) Antek będzie miał wszystkie niebieskie żetony, a Bartek – wszystkie zielone żetony 

19. Na stole leży 5 monet, wszystkie reszkami do góry. W każdym ruchu odwracamy dwie monety. Wykonując 
pewną liczbę takich ruchów możemy doprowadzić do sytuacji, gdy na stole będzie: 

 A) 5 orłów  B) 4 orły i 1 reszka C) 3 orły i 2 reszki D) 2 orły i 3 reszki 
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