
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 2 i 3 (4) 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. Jaką cyfrę można wpisać w miejsce gwiazdki w liczbie 185 421 2*4, aby otrzymać liczbę podzielną przez 12? 

 A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 

 2. Siódma potęga której z poniższych liczb ma cyfrę jedności równą siedem? 

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

 3. Który z poniższych wielokątów ma środek symetrii? 

 A) trójkąt równoboczny B) kwadrat 
 C) pięciokąt foremny D) sześciokąt foremny 

 4. Punkty o współrzędnych (2,5) i (5,2) są dwoma wierzchołkami pewnego kwadratu. Jakie współrzędne może mieć jeden 
z pozostałych wierzchołków tego kwadratu? 

 A) (8,8) B) (5,5) C) (8,5) D) (5,8) 

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

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

 6. Trójkąt prostokątny równoramienny można rozciąć na: 

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

 7. Którą z poniższych czterech liczb możemy wykreślić, jeśli chcemy by jedynym wspólnym (dodatnim) dzielnikiem pozostałych 
trzech liczb była jedynka? 

 A) 21 B) 24 C) 28 D) 30 

 8. Istnieje czterowyrazowy ciąg arytmetyczny, którego wyrazami są: 

 A) 1 liczba niewymierna i 3 liczby wymierne B) 2 liczby niewymierne i 2 liczby wymierne 
 C) 3 liczby niewymierne i 1 liczba wymierna D) 4 liczby niewymierne 

 9. Istnieje taki ułamek o dodatnim liczniku i dodatnim mianowniku, że gdy zwiększymy o 2 zarówno jego licznik, jak i mianownik, 
to wartość ułamka: 

 A) wzrośnie o więcej niż 1 B) wzrośnie o mniej niż 1 
 C) spadnie o więcej niż 1 D) spadnie o mniej niż 1 

10. Dowolny kwadrat można rozciąć na: 

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

11. Istnieje taka dodatnia liczba rzeczywista a, która jest mniejsza niż: 

 A) a–1 B) a–0,5 C) a0,5 D) a2 

12. Kąty trójkąta ABC mają miary 30°, 60° i 90°, a okrąg opisany na tym trójkącie ma promień długości 3. Punkty A, B i C dzielą ten 
okrąg na trzy łuki wśród których jest łuk o długości: 

 A) π B) 1,5π C) 2π D) 2,5π 

2, 3 i 4 PG 



13. Pewnych pięć liczb naturalnych ma tę własność, że różnica żadnych dwóch z nich nie jest podzielna przez 5. Ile może wynosić 
suma tych pięciu liczb? 

 A) 42 B) 43 C) 44 D) 45 

14. Które z poniższych równań jest spełnione przez więcej niż dwie różne liczby rzeczywiste? 

 A) |x – 2| + |x – 5| = 2 B) |x – 2| + |x – 5| = 3 
 C) |x – 2| + |x – 5| = 4 D) |x – 2| + |x – 5| = 5 

15. Połowa sześcianu liczby całkowitej dodatniej może być: 

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

16. Pewna trzycyfrowa liczba jest równa sumie sześcianów swoich cyfr. Która z poniższych cyfr na pewno występuje w zapisie 
(dziesiętnym) tej liczby, jeśli wiemy, że cyfrą setek tej liczby jest 1? 

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

17. Jeśli w tym momencie wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) tworzą kąt o mierze 2°, to za minutę mogą utworzyć kąt 
o mierze: 

 A) 2,5° B) 3,5° C) 5,5° D) 7,5° 

18. Jaką cyfrę dziesiątek może mieć dwucyfrowa liczba naturalna, która ma dokładnie 5 (dodatnich) dzielników? 

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

19. Iloczyn dwóch liczb naturalnych (niekoniecznie różnych) jest trzy razy większy od ich sumy. Jedną z tych liczb może być: 

 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 

20. Każdy kąt wewnętrzny pewnego wielokąta ma miarę 100° lub 140°. Jaka może być liczba boków tego wielokąta? 

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

21. Ile punktów wspólnych mogą mieć wykresy funkcji f(x) = ax2 + x + b oraz g(x) = cx2 + x + d (gdzie a, b, c, d to liczby 
rzeczywiste)? 

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

22. Suma trzech kolejnych liczb naturalnych może być: 

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

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

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

24. Na płaszczyźnie dane są dwa punkty: P = (x1, y1) i Q = (x2, y2). Jeśli współczynnik kierunkowy prostej PQ jest liczbą wymierną, 
to wśród współrzędnych x1, x2, y1, y2 mogą być: 

 A) 4 liczby wymierne B) 3 liczby wymierne i 1 liczba niewymierna 
 C) 4 liczby niewymierne D) 3 liczby niewymierne i 1 liczba wymierna 

25. Jaką objętość może mieć bryła obrotowa powstała przez obrót trójkąta prostokątnego o bokach długości 3, 4, 5 wokół jednego 
z jego boków? 

 A) 16π B) 12π C) 10π D) mniej niż 10π 

26. Jeśli parabolę o równaniu y = x2 przekształcimy przez jednokładność o środku w punkcie (0,0) i odpowiednio dobranej skali, to 
możemy otrzymać parabolę o równaniu: 

 A) y = –x2 B) y = x2 + 1 C) y = 2x2 D) y = 0,5x2 

27. Który z wymienionych poniżej wielokątów (wypukłych) ma ponad trzy razy więcej przekątnych niż boków? 

 A) ośmiokąt  B) dziewięciokąt 
 C) dziesięciokąt D) dwunastokąt 

28. Długości dwóch boków pewnego trójkąta rozwartokątnego to 5 i 7. Jaka może być długość trzeciego boku tego trójkąta? 

 A) 1 B) 3 C) 5 D) 9 
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