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XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
9 stycznia 2020
klasa 8 szkoły podstawowej
Test trwa 90 minut

Otrzymujesz od nas 100 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.
Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego MAT 2020!
Komitet Organizacyjny Konkursu

1. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci sumy trzech kwadratów (niekoniecznie różnych) liczb
całkowitych?
A) 30
B) 31
C) 32
D) 33
2. Każda ściana sześciennej kostki do gry opisana jest inną spośród liczb od 1 do 6. Marta wykonuje rzut trzema kostkami,
a za wynik rzutu uznaje iloczyn wszystkich wyrzuconych parzystych liczb (lub jeden, jeśli wyrzuciła same liczby
nieparzyste). Która z poniższych liczb może być wynikiem rzutu?
A) 24
B) 36
C) 48
D) 72
3. W pudełku są 2 kulki czerwone, 3 kulki niebieskie i 7 kulek zielonych. Niektóre z tych kulek chcemy przemalować na
inny kolor (dostępne są tylko farby: czerwona, niebieska i zielona) tak, by w każdym z tych trzech kolorów było tyle
samo kulek. Możemy to zrobić przemalowując dokładnie:
A) 1 kulkę
B) 2 kulki
C) 3 kulki
D) 4 kulki
4. Kwadrat której z poniższych liczb jest o jeden mniejszy od pewnej liczby pierwszej?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
5. Istnieją cztery dwucyfrowe liczby pierwsze o cyfrze dziesiątek równej:
A) 1
B) 2
C) 3

D) 4

6. Jaki wielokąt może być podstawą ostrosłupa, który ma dokładnie dwa razy tyle krawędzi co wierzchołków?
A) trójkąt
B) czworokąt
C) pięciokąt
D) sześciokąt
7. Który z poniższych wielokątów ma tę własność, że każdy trójkąt, którego bokami są trzy przekątne tego wielokąta, a
wierzchołkami – trzy wierzchołki tego wielokąta jest trójkątem równoramiennym?
A) sześciokąt foremny
B) siedmiokąt foremny
C) ośmiokąt foremny D) dziewięciokąt foremny
8. Każdą ścianę sześcianu pomalowano na niebiesko lub na biało, a następnie w każdym wierzchołku sześcianu wpisano
liczbę niebieskich ścian schodzących się w tym wierzchołku. Jaka mogła być suma wszystkich liczb wpisanych w
wierzchołkach sześcianu?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
9. Jaka może być cyfra dziesiątek takiej liczby dwucyfrowej, której największym nieparzystym dzielnikiem jest liczba 3?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
10. Jacek w każdą piątą niedzielę miesiąca idzie do opery. Czy może się zdarzyć, że nie pójdzie do opery ani razu w ciągu:
A) dwóch kolejnych miesięcy
B) trzech kolejnych miesięcy
C) czterech kolejnych miesięcy
D) pięciu kolejnych miesięcy
11. Kwadrat można rozciąć na takie trzy części, z których można złożyć:
A) trójkąt ostrokątny
B) trójkąt prostokątny
C) trapez równoramienny
D) trapez prostokątny
12. Jaka może być suma cyfr takiej liczby trzycyfrowej, w której zapisie nie ma dwóch jednakowych cyfr i która jest
podzielna przez każdą ze swoich cyfr?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

13. Na każdym polu pewnej szachownicy 3×3 ustawiono 1 lub 2 pionki w taki sposób, że łączna liczba pionków
ustawionych w każdym kwadracie złożonym z czterech pól tej szachownicy była liczbą nieparzystą. Jaka mogła być
łączna liczba pionków ustawionych na tej szachownicy?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 13
14. Kasia ma dwa razy tyle lat, ile jej młodsza siostra miała 4 lata temu. Ile lat może mieć Kasia, jeśli obie dziewczynki dziś
obchodzą urodziny?
A) 6 lat
B) 8 lat
C) 10 lat
D) 12 lat
15. Którą godzinę może wskazywać zegar, jeśli za niecałą minutę wskazówka minutowa i wskazówka godzinowa będą się
pokrywać?
A) 1411
B) 1516
C) 1621
D) 1726
16. Pewien rok rozpoczął się sobotą. Jakim dniem tygodnia mógł rozpocząć się następujący po nim rok?
A) piątkiem
B) sobotą
C) niedzielą
D) poniedziałkiem
17. Pewna liczba naturalna ma tę własność, że jej kwadrat jest podzielny przez 12. Rozważana liczba naturalna musi być
podzielna:
A) przez 2
B) przez 3
C) przez 4
D) przez 6
18. O liczbach naturalnych k, m, n wiadomo, że NWD(k, m) = 18 oraz NWD(m, n) = 12. Ile może wynosić NWD(k, n) ?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 18
19. Zamieniając miejscami dwie cyfry w liczbie 1234 możemy otrzymać czterocyfrową liczbę podzielną przez:
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
20. Jeśli liczba dziewcząt w klasie jest większa od liczby chłopców o więcej niż 50%, to liczba chłopców może być:
A) o 20% mniejsza od liczby dziewcząt
B) o 30% mniejsza od liczby dziewcząt
C) o 40% mniejsza od liczby dziewcząt
D) o 50% mniejsza od liczby dziewcząt
21. Suma pewnych pięciu liczb parzystych jest podzielna przez 8. Wśród tych pięciu liczb mogą być:
A) dokładnie 4 liczby niepodzielne przez 4
B) dokładnie 3 liczby niepodzielne przez 4
C) dokładnie 2 liczby niepodzielne przez 4
D) dokładnie 1 liczba niepodzielna przez 4
22. Pięciokąt, który ma wszystkie boki tej samej długości:
A) musi być pięciokątem foremnym
C) musi być wielokątem wypukłym

B) musi mieć wszystkie kąty tej samej miary
D) musi mieć oś symetrii

23. Każda z monet Ani i każda z monet Basi to dwuzłotówka lub pięciozłotówka. Ania ma tyle dwuzłotówek, ile Basia ma
pięciozłotówek, a Basia ma tyle dwuzłotówek ile Ania ma pięciozłotówek. Ile monet może mieć każda z dziewczynek,
jeśli wiemy, że monety Basi są łącznie warte dwa razy tyle ile wynosi łączna wartość monet Ani?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 15
24. Do trzech pustych pudełek włożono kamyki: do pierwszego pudełka – 8 kamyków, do drugiego – 10 kamyków, a do
trzeciego – 13 kamyków. Z pudełek możemy wyjmować kamyki zgodnie z zasadą, że za każdym razem wyjmujemy
łącznie 5 kamyków, z czego z jednego pudełka wyjmujemy 3 kamyki, a z pozostałych dwóch – po jednym kamyku.
W ten sposób możemy doprowadzić do sytuacji, gdy:
A) w każdym pudełku będzie tyle samo kamyków
B) w dwóch pudełkach będzie jednakowa liczba kamyków, a w trzecim – inna liczba
C) jedno pudełko będzie puste, a w każdym z pozostałych dwóch będzie parzysta liczba kamyków
D) jedno pudełko będzie puste, a w każdym z pozostałych dwóch będzie nieparzysta liczba kamyków
25. Kwadrat o boku długości 10 cm rozcięto na 8 kwadratów. Wśród otrzymanych kwadratów może być kwadrat o boku
długości:
A) 2 cm
B) 2,5 cm
C) 4 cm
D) 6 cm
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