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XX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

10 stycznia 2019 
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 2019!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 

 1. Którą z poniższych liczb można otrzymać mnożąc dwie jednakowe liczby jednocyfrowe? 

 A) 25  B) 30  C) 36   D) 42 

 
 2. Pewien film trwał dłużej niż godzinę, ale krócej niż dwie godziny. Ile kwadransów mógł trwać ten film? 

 A) 4  B) 5  C) 6   D) 7 

 
 3. W jakim dniu może wypaść ostatnia niedziela grudnia? 

 A) 23 grudnia B) 24 grudnia C) 25 grudnia  D) 26 grudnia 

 
 4. W pudełku są kulki dwóch kolorów – zielone i czerwone, przy czym czerwonych jest o 4 więcej niż 

zielonych. Jaka może być łączna liczba kulek obu kolorów w tym pudełku? 

 A) 14  B) 19  C) 23   D) 28 

 
 5. Basia ma 7 monet, z których każda jest dwuzłotówką lub pięciozłotówką. Ile pieniędzy może mieć Basia? 

 A) 17 zł  B) 21 zł  C) 23 zł  D) 25 zł 

 
 6. Jaka może być liczba dni weekendowych (sobót i niedziel) w październiku? 

 A) 7  B) 8  C) 9   D) 10 

 
 7.  Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry jest od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inna liczba), przy czym 

łączna liczba oczek na każdych dwóch przeciwległych ścianach jest taka sama. Jaka może być łączna liczba 
oczek na trzech ścianach schodzących się w jednym wierzchołku? 

 A) 6  B) 8  C) 9   D) 11 

 
 8. Na ile kwadratów (niekoniecznie jednakowych) można rozciąć kwadrat? 

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

 
 9. Biało-czarną szachownicę o rozmiarze 5×9 rozcięto na prostokąty, z których każdy składał się z trzech pól 

szachownicy. Jaka mogła być liczba takich otrzymanych prostokątów, które miały środkowe pole koloru 
czarnego? 

 A) 6  B) 7  C) 8   D) 9 
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10. W turnieju piłkarskim każda drużyna rozegrała z każdą z pozostałych jeden mecz. Jaka mogła być liczba 

wszystkich rozegranych w tym turnieju meczy? 

 A) 16  B) 21  C) 24   D) 28 

 
11. Jeśli pierwszy dzień stycznia pewnego roku wypadł w niedzielę, to w jakim dniu tygodnia mógł wypaść w 

owym roku pierwszy dzień marca? 

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

 
12. Jacek ma 10 monet, z których każda to złotówka, dwuzłotówka lub pięciozłotówka. Łącznie Jacek ma 20 zł. 

Ile może mieć dwuzłotówek? 

 A) 4  B) 5  C) 6   D) 7 

 
13. W pewnej klasie nie ma dwóch chłopców urodzonych w tym samym miesiącu i nie ma też dwóch 

dziewczynek urodzonych w tym samym miesiącu. Ilu uczniów może liczyć ta klasa? 

 A) 15  B) 20  C) 25   D) 30 

 
14. W miejsce każdej gwiazdki w schemacie 5 * 1 * 4 * 2 * 3 * 6 = 9 wpisujemy znak „+” lub „–” tak, aby 

otrzymać prawdziwą równość. Jaka może być liczba wpisanych znaków „–”? 

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

 
15. Gdy nauczycielka dzieliła dzieci z pewnej klasy na grupy trzyosobowe, to jedna osoba zostawała bez 

przydziału, a gdy dzieliła na grupy czteroosobowe, to w jednej grupie brakowało jednej osoby. Ilu uczniów 
mogła liczyć ta klasa? 

 A) 19  B) 25  C) 27   D) 31 

 
16. Przestawiając cyfry w roku urodzenia Natalii możemy otrzymać rok urodzenia Piotrka. Ile lat może mieć 

Piotrek, jeśli oboje właśnie dziś obchodzą urodziny i żadne z nich nie skończyło jeszcze 20 lat? 

 A) 9  B) 12  C) 15   D) 18 

 
17. W koszyku są kulki w dwóch kolorach – czerwone i zielone. Kulek zielonych jest dokładnie dwa razy 

więcej niż kulek czerwonych. Jaka może być łączna liczba kulek w koszyku? 

 A) 21  B) 25  C) 32   D) 36 

 
18. Do sklepu przywieziono dokładnie 110 kg bananów w małych i dużych skrzynkach. Każda mała skrzynka 

zawiera 12 kg bananów, a duża zawiera 19 kg bananów. Jaka mogła być liczba przywiezionych skrzynek? 

 A) 6  B) 7  C) 8   D) więcej niż 8 

 
19. Pani Maria ma o 6 lat więcej lat niż łącznie wszystkie jej dzieci, ale za 2 lata będzie mieć mniej lat niż 

łącznie wszystkie jej dzieci. Ile dzieci może mieć pani Maria? 

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

 
20. Na stole leży 7 monet, wszystkie reszkami do góry. W każdym ruchu odwracamy trzy monety. Przy 

pomocy takich ruchów możemy doprowadzić do sytuacji, gdy liczba monet leżących reszką do góry będzie 
równa: 

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