
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 1 gimnazjum 
Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 96 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.  

O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Dołącz do społeczności Łowców 

Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego MAT 2017!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 
 1. Trzy boki pewnego trapezu równoramiennego mają długości 2 cm, 3 cm i 7 cm. Jaka może być długość czwartego boku tego 

trapezu? 

 A) 2 cm B) 3 cm C) 5 cm D) 7 cm 

 2. Którą z poniższych liczb można rozłożyć na iloczyn dwóch różnych liczb naturalnych mających wspólny dzielnik większy niż 1? 

 A) 30 B) 36 C) 42 D) 54 

 3. Punkt przecięcia przekątnych dzieli każdą przekątną na dwie równe części w każdym: 

 A) równoległoboku B) trapezie równoramiennym 
 C) prostokącie  D) czworokącie mającym oś symetrii 

 4. Z którego zestawu cyfr można ułożyć czterocyfrową liczbę podzielną przez 6? Każdą cyfrę można wykorzystać tylko raz. 

 A) 3, 4, 5, 6 B) 2, 3, 4, 5 C) 1, 4, 8, 9 D) 1, 3, 5, 9 

 5. Czterema prostymi (z których żadne dwie się nie pokrywają) można rozciąć płaszczyznę na: 

 A) 7 części B) 8 części C) 9 części D) 10 części 

 6. Jeśli w ułamku o dodatnim liczniku i dodatnim mianowniku zwiększymy o 1 zarówno licznik jak i mianownik, to wartość ułamka 
może: 

 A) wzrosnąć  B) zmaleć 
 C) nie zmienić się D) wzrosnąć o więcej niż 1 

 7. Którą z czterech poniższych liczb możemy wykreślić tak, aby pozostałe trzy liczby miały wspólną dwucyfrową wielokrotność? 

 A) 16 B) 18 C) 24 D) 36 

 8 Pewien wielokąt rozcięto na dwa trójkąty prostokątne równoramienne. Co to mógł być za wielokąt? 

 A) kwadrat  B) prostokąt nie będący kwadratem 
 C) trapez prostokątny D) równoległobok nie będący prostokątem 

 9. W każdej z poniższych liczb możemy przestawić ostatnią cyfrę (cyfrę jedności) na początek liczby i wolno nam powtarzać tę 
operację dowolną liczbę razy. Którą z liczb możemy w ten sposób przekształcić w liczbę podzielną przez 4? 

 A) 76543 B) 68381 C) 25462 D) 46822 

10. Mamy do dyspozycji 27 sześcianików o krawędzi 1 cm, z których każdy jest cały czarny lub cały biały. Chcemy z nich skleić 
sześcian o krawędzi 3 cm tak, by wzór otrzymany na każdej jego ścianie był szachownicą. Możemy wykonać takie sklejenie, jeśli 
liczba białych sześcianików jest równa: 

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

11. Jaką cyfrę dziesiątek może mieć dwucyfrowa liczba naturalna, której jedynym (dodatnim) nieparzystym dzielnikiem jest 1? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5  
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12. Prostokąt rozcięto trzema prostymi na 7 części. Każdą z tych części chcemy pomalować jednym kolorem tak, aby części mające 
wspólny bok były różnego koloru. Możemy w ten sposób pokolorować prostokąt używając: 

 A) dwóch kolorów B) trzech kolorów 
 C) czterech kolorów D) pięciu kolorów 

13. Pewne wyspiarskie państwo składa się z 9 wysp ułożonych w wierzchołkach dziewięciokąta (wypukłego). W państwie tym jest 
pewna liczba mostów, z których każdy łączy dwie wyspy. Jaka może być liczba mostów w tym państwie, jeśli z każdej wyspy 
można się przedostać (niekoniecznie bezpośrednio) na każdą inną? 

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

14. Jacek ma 5 monet, którymi może odliczyć kwotę 11 zł i może odliczyć kwotę 8 zł, ale nie może odliczyć kwoty 9 zł. Jeśli każda 
z monet Jacka ma nominał przynajmniej 1 zł, to którą z poniższych kwot Jacek na pewno może odliczyć? 

 A) 7 zł B) 10 zł C) 12 zł D) 14 zł 

15. W którym wieku wystąpił taki rok, którego numer miał sumę cyfr równą iloczynowi cyfr? 

 A) XI B) XII C) XIII D) XIV 

16. Pięciokąt foremny podzielono dwoma przekątnymi na trzy trójkąty. Wierzchołki tego pięciokąta mamy ponumerować liczbami 
od 1 do 5 (każdy wierzchołek inną liczbą) i w każdy z otrzymanych trzech trójkątów wpisać sumę numerów jego wierzchołków. 
Wierzchołki możemy ponumerować w taki sposób, by w każdym trójkącie znalazła się liczba: 

 A) parzysta B) nieparzysta C) pierwsza D) złożona 

17. Dwucyfrowa końcówka liczby, która jest kwadratem liczby naturalnej może być równa: 

 A) 44 B) 45 C) 46 D) 49 

18. Szukamy takiego warunku, żeby każda spełniająca go czterocyfrowa liczba była podzielna przez 11. Jaki to może być warunek? 

 A) wszystkie cztery cyfry są jednakowe 
 B) cyfry dziesiątek i jedności są jednakowe oraz cyfry setek i tysięcy są jednakowe 
  C) cyfry setek i jedności są jednakowe oraz cyfry dziesiątek i tysięcy są jednakowe 
 D) cyfry tysięcy i jedności są jednakowe oraz cyfry setek i dziesiątek są jednakowe 

19. Jeśli na płaszczyźnie narysujemy 4 proste (z których żadne dwie się nie pokrywają), to jaka może być liczba punktów, w których 
przecinają się przynajmniej dwie z tych prostych? 

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

20. Każdemu wierzchołkowi sześcianu przypisano liczbę 1, 2 lub 3, a na każdej ścianie tego sześcianu zapisano sumę liczb z jej 
wierzchołków. W ten sposób na pięciu ścianach znalazły się liczby 4, 5, 6, 7 i 8. Jaka liczba mogła się znaleźć na szóstej ścianie? 

 A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 

21. W turnieju szachowym każdy z 10 szachistów rozegrał jedną partię z każdym z pozostałych i żadna partia nie zakończyła się 
remisem. Ilu mogło być takich szachistów, którzy przegrali nie więcej niż jedną partię? 

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

22. Suma cyfr pewnej liczby naturalnej jest równa iloczynowi cyfr tej liczby i wynosi 100. Ile cyfr może mieć ta liczba? 

 A) 70 B) 80 C) 90 D) 100 

23. W pewnym mieście każdą piątą sobotę miesiąca ogłasza się Dniem Sprzątania Miasta. Ile czasu może upłynąć od jednego Dnia 
Sprzątania Miasta do kolejnego takiego dnia? 

 A) 4 tygodnie B) 5 tygodni C) 9 tygodni D) 10 tygodni 

24. Dwaj gracze na przemian wykonują po jednym ruchu, polegającym na zabraniu ze stosu kamyków 1 kamyka albo połowy 
kamyków (ta druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy na stosie jest parzysta liczba kamyków). Wygrywa gracz, który zabierze 
ostatni kamyk. Przy jakiej początkowej liczbie kamyków gracz, który zaczyna grę ma strategię wygrywającą (tzn. na pewno 
wygra, o ile nie popełni żadnego błędu)? 

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