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XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
9 stycznia 2020
klasa 4 szkoły podstawowej
Test trwa 90 minut
Otrzymujesz od nas 84 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.
Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego MAT 2020!
Komitet Organizacyjny Konkursu

1. Jaka może być liczba piątków w jednym miesiącu?
A) 3
B) 4

C) 5

D) 6

2. Jaki rozmiar może mieć prostokątna biało-czarna szachownica, na której jest dokładnie 12 białych pól?
A) 4 × 6
B) 5 × 5
C) 3 × 9
D) 2 × 13
3. Którą z poniższych czterech liczb można wykreślić tak, żeby suma pozostałych trzech liczb była liczbą
dwucyfrową o cyfrze dziesiątek 5?
A) 12
B) 21
C) 23
D) 19
4. Jeśli w miejsce każdej gwiazdki w schemacie: * + * – * + * wstawimy liczbę 2, 3 lub 5, to wynik
otrzymanego działania może wynosić:
A) 3
B) 7
C) 10
D) 12
5. Staszek ma 10 monet, same dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ile pieniędzy może mieć Staszek?
A) 28 zł
B) 34 zł
C) 38 zł
D) 41 zł
6. Wskazówka godzinowa zegara wykona więcej niż pół obrotu w czasie:
A) od godziny 800 do 1500
B) od godziny 1100 do 1700
00
00
D) od godziny 700 do 1200
C) od godziny 10 do 18
7. Magda ma trzy siostry: starszą o 3 lata Agnieszkę, młodszą o 2 lata Iwonę oraz czteroletnią Beatę. Jeśli
Magda ma 9 lat, to Beata ma siostrę starszą o:
A) 5 lat
B) 6 lat
C) 7 lat
D) 8 lat
8. W którym dniu może wypaść przedostatnia niedziela listopada?
A) 22 listopada
B) 23 listopada
C) 24 listopada
D) 25 listopada
9. Liczbę 70 można przedstawić w postaci sumy:
A) 2 liczb nieparzystych
B) 3 liczb nieparzystych
C) 4 liczb nieparzystych
D) 5 liczb nieparzystych
10. Pewna liczba ma tę własność, że różnica między jej dwukrotnością i jej połową jest większa niż 6. Jaka to
może być liczba?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
11. W pudełku jest 12 żetonów. Na każdym żetonie znajduje się liczba 1, 4 lub 7, przy czym każda z tych liczb
występuje na dokładnie czterech żetonach. Jeśli wylosujemy 4 żetony, to suma znajdujących się na nich
liczb może wynosić:
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22

12. Iloczyn cyfr pewnej liczby to 18. Ile może wynosić suma cyfr tej liczby?
A) 8
B) 9
C) 10

D) 11

13. Na niektórych polach szachownicy o rozmiarach 5×5 ustawiono po jednym pionku w taki sposób, że w
każdej kolumnie znajdował się dokładnie jeden pionek i w każdym wierszu znajdował się dokładnie jeden
pionek. Jaka może być łączna liczba pionków ustawionych na tej szachownicy?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
14. Gdyby uczniów pewnej klasy dzielić na czteroosobowe grupy, to trzy osoby zostałyby bez przydziału, a
gdyby ich dzielić na trzyosobowe grupy, to dwie osoby zostałyby bez przydziału. Ilu uczniów może liczyć
ta klasa?
A) mniej niż 10
B) więcej niż 10, ale mniej niż 20
C) dwadzieścia
D) więcej niż 20, ale mniej niż 30
15. W pudełku są kulki niebieskie i zielone. Gdyby dwie kulki niebieskie przemalować na zielono, to w
każdym z kolorów byłaby taka sama liczba kulek. Gdyby natomiast dwie kulki zielone przemalować na
niebiesko, to kulek niebieskich byłoby ponad dwa razy więcej niż zielonych. Jaka może być liczba
zielonych kulek w tym pudełku?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
16. Bartek ma dziś mniej lat niż jego starszy brat miał 4 lata temu. Jaka może być różnica wieku między
braćmi, jeśli obaj obchodzą dziś urodziny?
A) 2 lata
B) 3 lata
C) 4 lata
D) 5 lat
17. Jeśli zamienimy miejscami dwie cyfry w roku urodzenia pana Jacka, to otrzymamy rok urodzenia jego
brata. Jaka może być różnica wieku między tymi braćmi, jeśli obaj obchodzą dziś urodziny?
A) 7 lat
B) 8 lat
C) 9 lat
D) 10 lat
18. W pudełku są żetony niebieskie, czerwone i żółte. Jeśli żetonów niebieskich jest dwa razy tyle co
czerwonych, a żółtych – o trzy mniej niż niebieskich, to jaka może być łączna liczba żetonów w tym
pudełku?
A) 17
B) 21
C) 25
D) 29
19. Na stole leży 5 monet, wszystkie reszkami do góry. W każdym ruchu odwracamy trzy spośród monet
leżących na stole. Wykonując pewną liczbę takich ruchów możemy doprowadzić do sytuacji, gdy liczba
monet leżących reszką do góry będzie równa:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20. Kwadrat można rozciąć na:
A) 6 kwadratów
B) 8 kwadratów

C) 10 kwadratów

D) 12 kwadratów

21. Na stole początkowo było 10 żetonów – 5 niebieskich i 5 czerwonych. W każdym ruchu zamienialiśmy 2
żetony niebieskie na 3 czerwone albo 2 żetony czerwone na 3 niebieskie. Wykonaliśmy pewną liczbę
ruchów i teraz wszystkie leżące na stole żetony są tego samego koloru. Ile żetonów może być na stole?
A) 12
B) 15
C) 20
D) 25
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