
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 3 gimnazjum 
Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 104 punkty – 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. W którym z wymienionych poniżej wielokątów można wybrać trzy wierzchołki będące wierzchołkami trójkąta równobocznego? 

 A) pięciokąt foremny B) sześciokąt foremny 
 C) ośmiokąt foremny D) dwunastokąt foremny 

 2. Dodając 60 liczb naturalnych otrzymaliśmy wynik nieparzysty. Liczba parzystych składników tego dodawania mogła być: 

 A) 2 razy większa od liczby składników nieparzystych B) 3 razy większa od liczby składników nieparzystych 
 C) 4 razy większa od liczby składników nieparzystych D) 5 razy większa od liczby składników nieparzystych 

 3. Samochód jadący z prędkością 60 km/h pokonuje: 

 A) 20 m w czasie krótszym niż 1 sekunda B) 40 m w czasie krótszym niż 3 sekundy 
 C) 50 m w czasie krótszym niż 3 sekundy D) 100 m w czasie krótszym niż 7 sekund 

 4. Jaka może być liczba boków wielokąta foremnego, który ma środek symetrii? 

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

 5. W klasie Agaty chłopcy stanowią ponad 25% uczniów, a dziewczynki stanowią ponad 70% uczniów. Ilu uczniów może liczyć 
klasa Agaty? 

 A) 16 B) 20 C) 24 D) 30 

 6.  Jaka może być liczba piątków w jednym roku (kalendarzowym)? 

 A) 50 B) 51 C) 52 D) 53 

 7. Czworaczkami nazwiemy cztery dwucyfrowe liczby pierwsze różniące się między sobą tylko cyfrą jedności. Jaka może być cyfra 
dziesiątek czworaczków? 

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

 8. Dziewięciokąt foremny można rozciąć na: 

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

 9. Liczba naturalna, której suma cyfr jest równa iloczynowi cyfr może być liczbą: 

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

10. Jaką miarę może mieć kąt trójkąta ostrokątnego leżący naprzeciwko środkowego co do długości boku tego trójkąta? 

 A) 30° B) 40° C) 50° D) 60° 

11. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci potęgi dwójki o wykładniku naturalnym? 

 A) 27 + 28 + 29 + 210  B) 28 + 28 + 29 + 210 

 C) 25 · 27 + 24 · 28 D) 22 · 24 · 26 + 210 

12. Mamy do dyspozycji 64 sześciany o krawędzi 1 cm, każdy cały czarny lub cały biały. Chcemy z nich skleić sześcian o krawędzi 
długości 4 cm tak, by wzór na każdej jego ścianie był szachownicą złożoną z 16 pól. Możemy wykonać takie sklejenie, jeśli 
liczba białych sześcianików jest równa: 

 A) 27 B) 28 C) 30 D) 32 
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13. Która z poniższych liczb jest liczbą pierwszą? 

 A) 11 B) 111 C) 1111 D) 111 111 

14. Początkowo na każdym polu szachownicy o wymiarach 3×3 stoi jeden pionek Ruch polega na przesunięciu każdego pionka 
o jedno pole w poziomie lub w pionie (tzn. na pole mające wspólny bok z polem, na którym stoi ten pionek). Przy pomocy takich 
ruchów możemy doprowadzić do sytuacji, w której: 

 A) wszystkie pionki znajdą się na jednym polu 
 B) liczba pionków na każdym polu będzie podzielna przez 3 
 C) wszystkie pionki znajdą się na czterech narożnych polach 
 D) wszystkie pionki znajdą się w pierwszej kolumnie 

15. Jaką cyfrę jedności może mieć liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 

 A) 2 B) 3 C) 7 D) 8 

16. Wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) w tym momencie tworzą kąt o mierze 20°. Jaka może być miara kąta między obiema 
wskazówkami za godzinę? 

 A) 10° B) 30° C) 40° D) 50° 

17. Pewien archipelag składa się z 12 wysp umieszczonych w wierzchołkach dwunastokąta foremnego. Wyspy te połączono mostami 
tak, że każdy most łączy dwie wyspy i po zamknięciu dowolnego z mostów mieszkańcy każdej wyspy wciąż będą mogli się 
przedostać na każdą z pozostałych wysp (choć niekoniecznie bezpośrednio). Jaka może być liczba wybudowanych mostów? 

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

18. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci różnicy kwadratów dwóch liczb naturalnych? 

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

19. Trójkąt równoboczny chcemy rozciąć na trójkąty równoramienne. Jaka może być liczba części otrzymanych z takiego rozcięcia? 
Uwaga: Trójkąt równoboczny też jest trójkątem równoramiennym. 

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

20. Wielokąt, który ma dokładnie dwie osie symetrii może być: 

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

21. Na każdej ścianie białego sześcianu chcemy narysować pewną liczbę czarnych kropek (przynajmniej jedną). Chcemy przy tym, 
by łączna liczba kropek na każdych trzech ścianach schodzących się w jednym wierzchołku była taka sama. Jaka może być 
łączna liczba narysowanych kropek? 

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

22. Jeśli do liczby o sumie cyfr 12 dodamy liczbę o sumie cyfr 16, to jaką sumę cyfr może mieć otrzymana w wyniku liczba? 

 A) 10 B) 15 C) 19 D) 20 

23. Przekątną graniastosłupa będziemy nazywać każdy odcinek łączący dwa wierzchołki graniastosłupa, który nie jest ani krawędzią, 
ani przekątną ściany tego graniastosłupa. Jeśli pewien graniastosłup prawidłowy ma tyle samo przekątnych co krawędzi, to jego 
podstawą może być: 

 A) sześciokąt B) siedmiokąt C) ośmiokąt D) dziewięciokąt 

24. Na stole początkowo leży 28 kamyków. W każdym ruchu zabieramy albo 1 kamyk albo połowę pozostałych na stole kamyków 
(przy czym druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy pozostała parzysta liczba kamyków). Może się zdarzyć, że ostatni kamyk 
zabierzemy ze stołu: 

 A) w siódmym ruchu B) w ósmym ruchu 
 C) w dziewiątym ruchu D) w dziesiątym ruchu 

25. Pewne kino w każdy piąty piątek miesiąca ogłasza jednodniową promocję na wszystkie seanse. Może się zdarzyć, że taka 
promocja odbędzie się dokładnie 2 razy w ciągu kolejnych: 

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

26. Jaka może być liczba punktów przecięcia brzegu wielokąta (niekoniecznie wypukłego) i prostej nie przechodzącej przez żaden 
wierzchołek tego wielokąta? 

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