
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 3 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 80 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. Każdy miesiąc jest dłuższy niż: 

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

 2. Jeśli za dwie drożdżówki w cenie 2 zł za sztukę zapłacimy monetą pięciozłotową, to resztę możemy dostać: 

 A) w jednej monecie   B) w dwóch monetach 
 C) w trzech monetach   D) w czterech monetach 

 3. O której godzinie wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) się pokrywają? 

 A) 1200  B) 630  C) 1800   D) 1515 

 4. Dowolny trójkąt można rozciąć na: 

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

 5. Spotkanie zaczęło się, gdy wskazówka minutowa zegara wskazywała siódemkę, a skończyło, gdy 
wskazywała trójkę. Ile czasu mogło trwać to spotkanie? 

 A) 40 minut  B) 80 minut  C) 120 minut  D) 160 minut 

 6. Którą z poniższych kwot można odliczyć monetami 2-złotowymi i 5-złotowymi używając łącznie nie 
więcej niż 5 monet? 

 A) 16 zł  B) 17 zł  C) 18 zł  D) 19 zł 

 7. Pewnego dnia Karolina powiedziała (zgodnie z prawdą): „Przedwczoraj był czwartek.” oraz spytała 
swojego młodszego brata Bartka: „Jaki dzień będzie jutro, pojutrze i za trzy dni, a jaki był trzy dni temu?” 
Bartek udzielił odpowiedzi podanych poniżej. Które z tych odpowiedzi były prawidłowe? 

 A) „Jutro będzie niedziela.”  B) „Pojutrze będzie wtorek.” 
 C) „Trzy dni temu była środa.”  D) „Za trzy dni będzie wtorek.” 

 8. Jeśli za 50 godzin będzie godzina 1400, to: 

 A) 50 godzin temu była godzina 1000  B) 100 godzin temu była godzina 900 
 C) za 100 godzin będzie godzina 1600  D) za 150 godzin będzie godzina 2000 

 9. Jacek ma brata starszego o rok i siostrę młodszą o dwa lata. Ile łącznie lat może mieć cała trójka 
rodzeństwa, jeśli wszyscy właśnie dziś obchodzą urodziny? 

 A) 17  B) 23  C) 27   D) 31 

10. Bartek i jego trzej bracia właśnie dzisiaj obchodzą urodziny. Wiemy, że łącznie mają 24 lata oraz że każdy 
z nich jest w innym wieku. Ile lat może mieć najmłodszy z czterech braci? 

 A) 3 lata  B) 4 lata  C) 5 lat  D) 6 lat 
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11. Kwadrat można rozciąć na: 

 A) 4 kwadraty   B) 5 trójkątów C) 6 trójkątów  D) 7 kwadratów 

12. W pudełku jest 15 kulek – 3 czerwone, 5 zielonych i 7 niebieskich. Przemalowując nie więcej niż 2 kulki 
(na jeden z tych trzech kolorów) możemy sprawić, że w pudełku będzie: 

 A) 3 razy więcej kulek niebieskich niż zielonych 
 B) 2 razy więcej kulek czerwonych niż zielonych 
 C) 2 razy więcej kulek niebieskich niż zielonych 
 D) tyle samo kulek w każdym z trzech kolorów 

13. U zegarmistrza jest pięć zegarów i każdy wskazuje inną godzinę. Wskazania zegarów to: 1621, 1616, 1624, 
1611, 1613. Jeśli wiemy, że jeden z tych zegarów spieszy o 5 minut, a inny spóźnia się o 6 minut, to wśród 
pozostałych trzech zegarów jest zegar, który: 

 A) spieszy o 2 minuty   B) spóźnia się o 2 minuty 
 C) spieszy o 3 minuty   D) spóźnia się o 3 minuty 

14. Ściany pewnej sześciennej kostki są opisane liczbami 1, 2, 4, 5, 7, 11 (każda ściana inną liczbą). Suma liczb 
na ścianach sąsiadujących ze ścianą z piątką wynosi 21. Suma liczb na ścianach sąsiadujących ze ścianą z 
siódemką również wynosi 21. Wobec tego: 

 A) naprzeciw ściany z czwórką jest ściana z siódemką 
 B) naprzeciw ściany z piątką jest ściana z czwórką 
 C) naprzeciw ściany z jedenastką jest ściana z jedynką 
 D) naprzeciw ściany z dwójką jest ściana z siódemką 

15. Jacek ma trzy siostry i dwóch braci i każde z dzieci ma więcej niż dwa lata. Łączny wiek sióstr Jacka to o 2 
lata mniej niż łączny wiek braci Jacka. Wobec tego: 

 A) za rok siostry Jacka będą miały łącznie tyle samo lat co łącznie bracia Jacka 
 B) za dwa lata siostry Jacka będą miały łącznie tyle samo lat co łącznie bracia Jacka 
 C) rok temu siostry Jacka miały łącznie o 4 lata mniej niż łącznie bracia Jacka 
 D) dwa lata temu siostry Jacka miały łącznie o 5 lat mniej niż łącznie bracia Jacka 

16. W koszyku są małe paczuszki cukierków – każda zawiera 2, 3 lub 4 cukierki. Jaka może być liczba paczek 
z trzema cukierkami, jeśli ł ącznie w koszyku jest sto cukierków? 

 A) 17  B) 19  C) 21   D) 24 

17. Królowa ma w swoim skarbcu szkatułki z klejnotami. Każda szkatułka zawiera 1 perłę albo 2 mniejsze 
szkatułki (z których każda znów zawiera 1 perłę albo 2 mniejsze szkatułki itd.). Największa ze szkatułek (w 
której schowane są wszystkie mniejsze) zawiera łącznie 5 pereł. Ile szkatułek (wliczając tę największą) 
może mieć królowa? 

 A) 9  B) 10  C) 11   D) 13 

18. Każdą gwiazdkę w równaniu: * · * = * + * + * chcemy zastąpić jedną z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 (każdą gwiazdkę 
inną cyfrą) tak, by otrzymać prawdziwą równość. Możemy to zrobić nie używając cyfry: 

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

19. Basia urodziła się w roku, którego numer można zapisać przy pomocy dwóch różnych cyfr (każdą z nich 
używając dowolną liczbę razy). Ile lat może mieć Basia? 

 A) 15  B) 17  C) 18   D) więcej niż 18 

20. Na każdym polu pustej szachownicy o wymiarach 3×3 ustawiono jeden lub dwa pionki tak, że w każdej 
kolumnie i w każdym rzędzie jest tyle samo pionków. Jaka może być liczba wszystkich pionków na 
szachownicy? 

 A) 10  B) 12  C) 15   D) 17 
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