
 
 
 

2017 
XVIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

11 stycznia 2017 
klasa 6 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 92 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. Którą z poniższych kwot da się odliczyć przy użyciu dokładnie 4 monet? 

 A) 4 zł  B) 3 zł  C) 2 zł   D) 1 zł 

 2. Jacek rzucił standardową sześcienną kostką do gry dziesięć razy i we wszystkich tych rzutach wyrzucił łącznie 49 
oczek. Ile razy mogła wypaść szóstka? 

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

 3.  Z ilu pól może się składać prostokątna szachownica, której wszystkie cztery narożne pola są tego samego koloru? 

 A) 32  B) 35  C) 36   D) 55 

 4. W zapisie pewnej dziewięciocyfrowej liczby podzielnej przez 9 żadna cyfra się nie powtarza. Może się zdarzyć, że w 
zapisie tej liczby nie występuje cyfra: 

 A) 3  B) 5  C) 6   D) 9 

 5. Z ilu zapałek można ułożyć trójkąt, którego każdy bok jest innej długości? Zapałek nie wolno łamać i trzeba 
wykorzystać wszystkie zapałki. 

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

 6. Na ile trójkątów równoramiennych można rozciąć kwadrat? 

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

 7. Łączymy odcinkiem dwa punkty na osi liczbowej oznaczające liczby pierwsze. Środek tego odcinka może wypaść w 
punkcie oznaczającym liczbę: 

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

 8. Każdy wierzchołek pewnego wielokąta chcemy opisać jedną liczbą tak, by liczby przypisane sąsiadującym 
wierzchołkom (tzn. końcom jednego boku) różniły się dokładnie o 1. Ponumerowanie spełniające tę regułę istnieje 
dla: 

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

 9. Jeśli liczbę czterocyfrową podzielimy przez jeden z jej dwucyfrowych dzielników, to w wyniku możemy otrzymać 
liczbę: 

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

10. Każdy wierzchołek pewnego dwunastokąta pomalowano na biało lub czarno. Jaka może być liczba boków tego 
dwunastokąta, które mają jeden koniec czarny, a drugi koniec biały? 

 A) 6  B) 8  C) 10   D) 12 

11. Jacek rozciął prostokątną kartkę papieru na trzy prostokątne części. Następnie wielokrotnie powtarzał następującą 
operację: wybierał jeden z otrzymanych prostokątów i rozcinał go na trzy mniejsze prostokąty. Mogło się zdarzyć, że 
na końcu tej procedury Jacek miał dokładnie: 

 A) 15 prostokątów B) 16 prostokątów C) 17 prostokątów D) 18 prostokątów 
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12. Pewna liczba trzycyfrowa o cyfrze setek równej 1 nie ma żadnego (dodatniego) jednocyfrowego dzielnika poza 
jedynką. Jaka może być cyfra dziesiątek tej liczby, jeśli wiemy, że liczba ta nie jest liczbą pierwszą? 

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

13. Jaka może być łączna liczba sobót i niedziel w ciągu 100 kolejnych dni? 

 A) 27  B) 28  C) 29   D) 30 

14. Prostokąt o wymiarach 24 cm × 25 cm można rozciąć (nie zostawiając żadnych ścinków) na prostokąty o wymiarach: 

 A) 6 cm × 5 cm  B) 5 cm × 4 cm C) 4 cm × 3 cm  D) 3 cm × 2 cm 

15. Gdyby wszystkie dzieci z pewnej klasy podzielić na czteroosobowe grupy, to trzy osoby zostałyby bez przydziału, a 
gdyby dzielić ich na pięcioosobowe grupy – to bez przydziału zostałaby jedna osoba. Ilu uczniów może liczyć ta 
klasa? 

 A) mniej niż 15  B) 21  C) dwudziestu kilku D) więcej niż 30 

16. Jaką cyfrę dziesiątek może mieć trzycyfrowa liczba, która nie ma żadnego (dodatniego) nieparzystego dzielnika poza 
jedynką? 

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

17. Na każdej ścianie sześcianu chcemy nakleić inną liczbę oczek tak, żeby łączna liczba oczek na każdej parze 
przeciwległych ścian była taka sama. Możemy to zrobić naklejając łącznie: 

 A) 21 oczek  B) 24 oczka  C) 25 oczek  D) 27 oczek 

18. Ile może wynosić suma takich czterech liczb naturalnych, wśród których nie ma dwóch liczb o różnicy podzielnej 
przez 4? 

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

19. Na kartce papieru narysowano łamaną zamkniętą bez samoprzecięć oraz prostą nie przechodzącą przez żaden 
wierzchołek tej łamanej. Jaka może być liczba punktów, w których ta prosta przecina narysowaną łamaną? 

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

20. Antek i Karolina mają razem 27 lat, Karolina i Basia mają razem 28 lat, a Basia i Antek mają razem 31 lat. Jeśli 
wiemy, że cała trójka obchodziła w ubiegłym tygodniu urodziny, to: 

 A) za 2 lata przynajmniej jedno z dzieci będzie pełnoletnie  
 B) za 3 lata przynajmniej dwójka z dzieci będzie pełnoletnia 
 C) za 5 lat cała trójka dzieci będzie pełnoletnia   
 D) za 6 lat cała trójka dzieci będzie pełnoletnia 

21. Pierwszy dzień pewnego miesiąca wypadł w piątek. W jakim dniu tygodnia może wypaść ostatni dzień miesiąca 
następującego bezpośrednio po rozważanym miesiącu? 

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

22. Na stole stoją trzy pudełka z kulkami: w zielonym pudełku są 3 kulki, w czerwonym pudełku jest 5 kulek, a w 
niebieskim – 7 kulek. Możemy wielokrotnie powtarzać następującą operację: wyjmujemy po jednej kulce z dowolnie 
wybranych dwóch pudełek i obie kulki wkładamy do trzeciego z pudełek. W ten sposób możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której: 

 A) w zielonym i czerwonym pudełku będzie tyle samo kulek 
 B) w czerwonym i niebieskim pudełku będzie tyle samo kulek 
 C) w niebieskim i zielonym pudełku będzie tyle samo kulek 
 D) we wszystkich trzech pudełkach będzie tyle samo kulek 

23. Wśród sześciu liczb naturalnych wszystkie poza jedną są parzyste, wszystkie poza dwoma są podzielne przez 3, 
wszystkie poza trzema są podzielne przez 5 i wszystkie poza czterema są podzielne przez 7. Ile spośród tych liczb 
może być liczbami dwucyfrowymi, jeśli wiemy, że żadne dwie z nich nie są równe? 

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

 

 

 

PATRONI I PARTNERZY              

 
 
 

 © COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. WILCZYN 


