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XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 2 gimnazjum 
Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 100 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. Z poniższych czterech cyfr chcemy wykreślić jedną tak, by z pozostałych trzech dało się ułożyć (wykorzystując każdą cyfrę raz)  

trzycyfrową liczbę podzielną przez 12. Którą z cyfr możemy wykreślić? 

 A) 3 B) 4 C) 8 D) 9 

 2. Z poniższych czterech liczb chcemy wykreślić jedną, a pozostałe trzy wpisać w wykropkowane miejsca (w każde miejsce inną 
liczbę) w zdaniu: „Jeśli jeden bok prostokąta skrócimy o ..., a drugi bok prostokąta wydłużymy o ..., to pole prostokąta wzrośnie 
o co najmniej ...”, tak aby otrzymać prawdziwe zdanie. Którą z liczb możemy wykreślić? 

 A) 10% B) 20% C) 40% D) 50% 

 3. Jakie rozmiary może mieć szachownica, której ponad połowa pól to pola brzegowe (tzn. leżące w pierwszym lub ostatnim 
wierszu lub w pierwszej lub ostatniej kolumnie)? 

 A) 5×5 B) 6×6 C) 7×7 D) 8×8 

 4. Zaczynając od liczby 324 567 198 i powtarzając dowolnie wiele razy operację przestawienia ostatniej cyfry  (cyfry jedności) na 
początek liczby, możemy otrzymać liczbę: 

 A) podzielną przez 4 B) podzielną przez 6 
 C) podzielną przez 12 D) podzielną przez 15 

 5. Jacek ma przynajmniej dwie dwuzłotówki, przynajmniej dwie pięciozłotówki i nie ma monet innych nominałów. Swoimi 
monetami Jacek nie jest w stanie odliczyć ani kwoty 13 zł, ani kwoty 17 zł. Jaka może być liczba monet Jacka? 

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

 6. Na okręgu o długości 24 cm pozaznaczano punkty, które podzieliły ten okrąg na łuki, z których każdy miał długość 2 cm lub 
3 cm. Jaka może być liczba łuków o długości 2 cm, jeśli żadna średnica tego okręgu nie ma obu końców pośród zaznaczonych 
punktów? 

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

 7. Na płaszczyźnie dane są trzy proste. Pierwsza prosta przecina drugą pod kątem 45°, a trzecią – pod kątem 60°. Jaka może być 
miara kąta ostrego między drugą a trzecią prostą? 

 A) 15° B) 30° C) 45° D) 75° 

 8. Którą z poniższych liczb można, zmniejszając lub zwiększając o 1 jedną z jej cyfr, przekształcić w liczbę podzielną przez 12? 

 A) 1542 B) 6523 C) 4262 D) 1631 

 9. Wierzchołkami pewnego prostokąta są środki (symetrii) dwóch białych i dwóch czarnych pól pewnej szachownicy. Środek 
(symetrii) tego prostokąta może być: 

 A) środkiem (symetrii) czarnego pola B) środkiem (symetrii) białego pola  
 C) wierzchołkiem pewnego pola D) środkiem boku pewnego pola 

10. Która z poniższych nierówności jest spełniona przez przynajmniej jedną liczbę rzeczywistą? 

 A) x < x2 B) x > x2 C) x < x3 D) x > x3 

11. Jaką miarę może mieć kąt rozwarty rombu, w którym krótsza przekątna ma długość mniejszą niż bok rombu? 

 A) 100° B) 120° C) 140° D) 160° 
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12. W klasie Agaty chłopcy stanowią ponad połowę uczniów. Na dzisiejszej lekcji obecni byli wszyscy chłopcy oraz połowa 
dziewcząt. Ilu uczniów może liczyć klasa Agaty, jeśli na dzisiejszej lekcji było 18 uczniów? 

 A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 

13. Jaka może być suma cyfr liczby pięciocyfrowej, która jest 2017 razy większa od sumy swoich cyfr? 

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

14. Przygotowujemy sześcienną kostkę do gry, naklejając na każdej ścianie sześcianu pewną liczbę „oczek” (przynajmniej jedno). 
Chcemy to przy tym zrobić w taki sposób, by naprzeciwko każdej ściany z parzystą liczbą oczek była ściana z nieparzystą liczbą 
oczek. Możemy przygotować kostkę zgodnie z tymi zasadami naklejając dokładnie: 

 A) 19 oczek B) 20 oczek C) 21 oczek D) 22 oczka 

15. Jeśli pierwszy dzień roku wypadnie we wtorek, to w jakim dniu tygodnia może wypaść ostatni dzień owego roku? 

 A) w poniedziałek B) we wtorek 
 C) w środę  D) w czwartek 

16. Który z poniższych wielokątów można rozciąć na trzy trójkąty prostokątne? 

 A) trójkąt prostokątny równoramienny B) trójkąt równoboczny 
 C) prostokąt   D) trapez prostokątny 

17. Godzinę temu wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) tworzyły kąt o mierze 40°. Jaka może być miara kąta, jaki obie 
wskazówki utworzą za godzinę? 

 A) 20° B) 60° C) 80° D) 100° 

18. Przekątną graniastosłupa będziemy nazywać każdy odcinek łączący dwa wierzchołki graniastosłupa, który nie jest ani krawędzią, 
ani przekątną ściany tego graniastosłupa. Jakim wielokątem może być podstawa graniastosłupa prawidłowego, który ma tyle 
samo przekątnych co wierzchołków? 

 A) pięciokątem  B) sześciokątem 
 C) siedmiokątem   D) ośmiokątem 

19. 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) pierwsza B) złożona C) parzysta D) nieparzysta 

20. Liczba naturalna, której iloczyn cyfr oraz suma cyfr są jednakowe może być liczbą: 

 A) dwucyfrową  B) trzycyfrową 
 C) czterocyfrową D) pięciocyfrową 

21. Mamy do dyspozycji 8 małych sześcianików. Każdy z nich ma 3 ściany białe i 3 ściany czarne, przy czym każde dwie ściany 
leżące naprzeciw siebie mają różne kolory. Z sześcianików tych możemy skleić większy sześcian, w którym: 

 A) więcej niż połowa każdej ściany będzie czarna B) każda ściana będzie pomalowana „w szachownicę” 
 C) więcej niż połowa każdej ściany będzie biała D) każda ściana będzie jednokolorowa 

22. W turnieju szachowym każdy z 12 uczestników rozegrał jedną partię z każdym z pozostałych. Na zakończenie turnieju przyznano 
nagrody wszystkim uczestnikom, którzy odnieśli przynajmniej 10 zwycięstw. Jaka mogła być liczba przyznanych nagród? 

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

23. Pewna trzycyfrowa liczba naturalna ma tę własność, że jeśli wykreślimy dowolną z jej cyfr to otrzymamy dwucyfrową liczbę 
pierwszą. Jaka może być cyfra setek tej liczby? 

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

24. Pewien sześciokąt wypukły ma trzy pary boków równoległych. Wynika stąd, że sześciokąt ten ma: 

 A) wszystkie boki równe B) trzy pary równych boków 
 C) wszystkie kąty równe D) trzy pary równych kątów 

25. Na ile części można rozciąć płaszczyznę prowadząc trzy pary równoległych prostych: dwie różne proste pionowe, dwie różne 
proste poziome i dwie różne (równoległe) proste ukośne? 

 A) 15 B) 16 C) 19 D) 20 
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