
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 1 szkół ponadgimnazjalnych 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 112 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. Punkty o współrzędnych (2,3) i (2,5) są dwoma wierzchołkami pewnego kwadratu. Jakie współrzędne może mieć jeden z 

pozostałych dwóch wierzchołków tego kwadratu? 

 A) (4,3) B) (3,4) C) (5,4) D) (4,5) 

 2. Który z poniższych punktów na pewno leży we wnętrzu trójkąta ABC? 

 A) środek ciężkości trójkąta ABC B) środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC 
 C) punkt przecięcia wysokości trójkąta ABC D) środek okręgu opisanego na trójkącie ABC 

 3. Która z wymienionych poniżej par liczb a i b spełnia warunek: a · b = NWD(a, b) · NWW(a, b) ? 

 A) 28 i 12 B) 14 i 21 C) 15 i 36 D) 18 i 7 

 4.  Istnieje taka ujemna liczba rzeczywista x, która jest większa niż: 

 A) –x B) 1/x C) –(1/x)2 D) –x2 

 5. Jaką resztę przy dzieleniu przez 4 może dawać kwadrat liczby naturalnej? 

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

 6. Spośród krawędzi którego z poniższych wielościanów można wybrać takie trzy krawędzie, że żadne dwie z nich nie leżą na 
jednej płaszczyźnie? 

 A) czworościan foremny  B) sześcian 
 C) ostrosłup o podstawie czworokąta D) graniastosłup o podstawie trójkąta 

 7. Przez n! (czyt. n silnia) oznaczamy liczbę będącą wynikiem mnożenia 1 · 2 · … · n. Zapis dziesiętny której z poniższych liczb 
kończy się dokładnie trzema zerami? 

 A) 10! B) 12! C) 15! D) 20! 

 8. Pole trójkąta ograniczonego obiema osiami układu współrzędnych oraz pewną prostą jest równe 6. Jakie może być równanie tej 
prostej? 

 A) y = 5x + 8  B) y = 1,5x + 4 
 C) y = 3x + 6  D) y = 2x + 5 

 9. Na płaszczyźnie dane są trzy okręgi, z których każde dwa są styczne zewnętrznie. Środki tych okręgów tworzą trójkąt o bokach 
długości 6, 7 i 10. Jeden z tych okręgów ma średnicę długości: 

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

10. Z kwadratu o boku 10 cm możemy wyciąć takie koła, że suma długości ich promieni wyniesie: 

 A) 20 cm B) 50 cm C) 100 cm D) 1000 cm 

11. Liczba przekątnych pewnego wielokąta (wypukłego) jest większa niż podwojona liczba jego boków, ale mniejsza niż potrojona 
liczba jego boków. Wielokąt ten może być: 

 A) siedmiokątem B) ośmiokątem 
 C) dziewięciokątem D) dziesięciokątem 

12. Pod jakim kątem mogą się przecinać dwie wysokości trójkąta, którego kąty mają miary 45°, 60° i 75°. 

 A) 30° B) 45° C) 60° D) 90° 
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13. Symbol [x] (czyt. część całkowita x) oznacza największą liczbę całkowitą nie przekraczającą x. Która z poniższych liczb spełnia 
równanie: [[x] – x] = –1 ? 

 A) π B) 3 C) –3 D) –π 

14. Jest 6 liczb trzycyfrowych, które można ułożyć z cyfr 1, 2 i 3 (wykorzystując każdą cyfrę jeden raz). Jeśli dodamy te sześć liczb, 
to otrzymamy w wyniku liczbę, której: 

 A) cyfra jedności to 3 B) cyfra dziesiątek to 3 
 C) cyfra setek to 3 D) cyfra tysięcy to 3 

15. Dowolny kwadrat można rozciąć na: 

 A) 10 kwadratów B) 15 kwadratów 
 C) 20 kwadratów D) 25 kwadratów 

16. Jeśli w tym momencie wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) tworzą kąt o mierze 25°, to za 10 minut mogą tworzyć kąt o 
mierze: 

 A) 30° B) 50° C) 60° D) 80° 

17. Suma czterech kolejnych liczb naturalnych może być potęgą (o wykładniku naturalnym większym niż 1) liczby: 

 A) 2 B) 4 C) 6 D) 12 

18. Z ośmiu jednakowych sześcianów sklejono większy sześcian, a następnie przebito na wylot prostym szpikulcem. Ile małych 
sześcianów mogło zostać przebitych szpikulcem, jeśli nie przeszedł on przez krawędź ani przez wierzchołek żadnego z nich? 

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

19. W pewnym miasteczku w każdą piątą niedzielę miesiąca w rynku organizowany jest festyn. Jaka może być liczba festynów 
zorganizowanych w ciągu czterech kolejnych miesięcy? 

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

20. Punkty A, B i C dzielą okrąg na trzy łuki, których długości wynoszą 2 cm, 3 cm i 4 cm. Jeden z kątów trójkąta ABC ma miarę: 

 A) 30° B) 40° C) 50° D) 60° 

21. Pewne cztery liczby naturalne mają tę własność, że różnica żadnych dwóch z nich nie jest podzielna przez 4. Ile może wynosić 
suma tych czterech liczb? 

 A) 30 B) 31 C) 32 D) 33 

22. W pewnym trapezie równoramiennym o kącie przy podstawie α, przekątna ma taką samą długość co dłuższa podstawa. Można 
dobrać taką wartość α, by miara kąta ostrego między przekątnymi trapezu była równa: 

 A) α B) 2α C) 3α D) 4α 

23. Jeśli m i n to liczby nieparzyste i niepodzielne przez 3, to liczba m2 – n2 musi być podzielna: 

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

24. Połowa kwadratu liczby całkowitej dodatniej może być: 

 A) kwadratem liczby naturalnej  B) sześcianem liczby naturalnej 
 C) czwartą potęgą liczby naturalnej D) piątą potęgą liczby naturalnej 

25. Dla jakiej wartości parametru m równanie |x – 3| + |x + 1| = m jest spełnione przez co najmniej jedną liczbę rzeczywistą? 

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

26. W pewnym wielościanie wszystkie ściany są przystającymi trójkątami równobocznymi. Jaka może być liczba ścian tego 
wielościanu? 

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

27. Najkrótszy bok pewnego trójkąta ma taką samą długość co promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Jaką miarę może mieć 
najmniejszy kąt tego trójkąta? 

 A) 15° B) 20° C) 30° D) 45° 

28. Dowolny trójkąt ostrokątny równoramienny można rozciąć na: 

 A) 2 trójkąty prostokątne B) 3 trójkąty równoramienne 
 C) 4 trójkąty równoramienne D) 5 trójkątów prostokątnych 
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