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XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

25 listopada 2015 
klasa 1 gimnazjum 
Test trwa 75 minut 

W każdym pytaniu poprawna jest dokładnie jedna odpowiedź. Za brak odpowiedzi dostajesz 0 punktów. Za odpowiedź błędną 

otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego zadania.  

O przebiegu realizacji konkursu, będziemy Cię informować na bieżąco na stronie www.jersz.pl. Znajdziesz tam również regulaminy 

oraz informacje na temat ogólnopolskiego konkursu matematycznego Mat – zgłoszenia do 16.12.2015r. Dołącz do społeczności 

Łowców Talentów Jersz na Facebooku! www.facebook.com/LowcyTalentowJersz  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego Alfika Matematycznego 2015!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

Zadania po 3 punkty 

 1. Ściany sześciennej kostki do gry są opisane liczbami od 1 do 6 (każda ściana inną liczbą). Rzucamy dwoma kostkami i dodajemy 
obie wyrzucone liczby. Ile jest różnych wyników jakie możemy w ten sposób otrzymać? 

 A) 6 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 

 2. Z 12 zapałek (żadnej zapałki nie łamiąc) ułożono trójkąt, który nie jest równoramienny. Najdłuższy bok trójkąta składa się z: 

 A) 3 zapałek B) 4 zapałek C) 5 zapałek D) 6 zapałek E) 7 zapałek 

 3. Jakie pole ma kwadrat, którego przekątna ma długość 4 cm? 

 A) 2 cm2 B) 4 cm2 C) 16 cm2 D) 8 cm2 E) inna odpowiedź 

 4. Samochód przez godzinę jechał z prędkością 90 km/h, a następnie przez dwie godziny z prędkością 120 km/h. Jaka była jego 
średnia prędkość na całej trasie? 

 A) 96 km/h B) 100 km/h C) 105 km/h D) 108 km/h E) 110 km/h 

 5. Ile jest takich liczb trzycyfrowych, które można ułożyć z cyfr 2, 3, 5 wykorzystując każdą cyfrę tylko jeden raz? 

 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 

 6. Ile lat ma Marcin, jeśli właśnie dziś obchodzi urodziny, a urodził się w ostatnim roku XX wieku? 

 A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 

 7. Ile płytek o wymiarach 20 cm × 30 cm potrzeba do wykafelkowania podłogi o wymiarach 4 m × 3 m? 

 A) 150 B) 180 C) 200 D) 240 E) 250 

 8. Która z poniższych liczb jest odwrotnością liczby 0,25 ? 

 A) 2 B) 4 C) 5 D) 10 E) 25 

 9. Jeśli 1 ar to pole kwadratu o boku 10 m, to 1 km2 jest równy: 

 A) 100 arów B) 1000 arów C) 10 000 arów D) 100 000 arów E) 1 000 000 arów 

10. Którą z poniższych pięciu liczb należy wykreślić, aby iloczyn pozostałych czterech był możliwie największy? 

 A) 7 B) 12 C) 5 D) 9 E) 11 

Zadania po 4 punkty 

11. Liczba doskonała to liczba naturalna, która jest równa sumie wszystkich swoich (dodatnich) dzielników mniejszych niż ona sama 
(np. 6 jest doskonała, bo 6 = 1 + 2 + 3). Która z poniższych liczb jest liczbą doskonałą? 

 A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 

12. W pewnej klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Jaką część tej klasy stanowią dziewczynki? 

 A) 20% B) 25% C) 30% D) 33% E) 40% 

13. Pewien prostokąt rozcięto na trzy kwadraty – dwa jednakowe i trzeci większy. Jaka jest długość obwodu tego prostokąta, jeśli 
obwód największego kwadratu to 8 cm? 

 A) 10 cm B) 12 cm C) 14 cm D) 16 cm E) 18 cm 

14. Która z poniższych cyfr nie może być cyfrą jedności liczby, która jest kwadratem liczby naturalnej? 

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 
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15. Każdą krawędź sześcianu chcemy pomalować na czerwono lub zielono tak, aby nie istniała łamana zamknięta złożona tylko 
z czerwonych krawędzi. Ile najwięcej krawędzi możemy pomalować na czerwono? 

 A) 3 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

16. Po drodze ekspresowej, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h, jedzie pięć samochodów z prędkościami 
podanymi poniżej. Wskaż najszybszy z prawidłowo jadących samochodów. 

 A) 32 m/s B) 33 m/s C) 34 m/s D) 35 m/s E) 36 m/s 

17. Szachownica o wymiarach 5×5 składa się z 12 białych i 13 czarnych pól. Niektóre czarne pola chcemy przemalować na biało tak, 
by żadne dwa czarne pola nie stykały się rogami. Jaka jest najmniejsza możliwa liczba pól, które musimy przemalować? 

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

18. Co należy wstawić w miejsce kropek w zdaniu: „liczba dzieli się przez 40 wtedy i tylko wtedy, gdy jej … dzieli się przez 40”, 
aby otrzymać prawdziwą cechę podzielności? 

 A) jednocyfrowa końcówka B) dwucyfrowa końcówka C) trzycyfrowa końcówka 
 D) suma cyfr E) żadna z odpowiedzi A–D nie jest prawidłowa 

19. Sześcian o krawędzi długości 4 cm pomalowano na niebiesko, a następnie rozcięto na 64 sześcianiki o krawędzi długości 1 cm. 
Ile spośród małych sześcianików ma dokładnie jedną niebieską ścianę? 

 A) 12 B) 24 C) 30 D) 32 E) 36 

20. Jaka jest suma cyfr największej dwucyfrowej liczby, która poza jedynką nie ma nieparzystych dzielników? 

 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 

Zadania po 5 punktów 

21. W pewnym roku mama Agaty i Adama spędziła cały lipiec w szpitalu. Każdego popołudnia (za wyjątkiem sobót i niedziel) 
odwiedzało ją jedno z dzieci: Agata w poniedziałki, wtorki i środy, zaś Adam w czwartki i piątki. Okazało się, że przez cały 
miesiąc Agata była w szpitalu o 2 razy więcej niż Adam. W jakim dniu tygodnia wypadł 1 lipca owego roku? 

 A) w środę B) w czwartek C) w piątek D) w sobotę E) w niedzielę 

22. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara (minutowa i godzinowa) o godzinie 620? 

 A) 60° B) 65° C) 70° D) 75° E) 80° 

23. Jeśli 7 ołówków kosztuje tyle co 6 długopisów, a 4 długopisy są o 2 zł droższe niż 3 ołówki, to ile kosztuje jeden ołówek? 

 A) 1 zł 10 gr B) 1 zł 20 gr C) 1 zł 30 gr D) 1 zł 40 gr E) 1 zł 50 gr 

24. Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry jest od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inna liczba). Jaś ze Stasiem rzucają na 
przemian kostką i gdy wypadnie liczba nieparzysta, Jaś płaci Stasiowi 3 zł za każde wyrzucone oczko. Jeśli natomiast wypadnie 
liczba parzysta, to Staś płaci Jasiowi 2 zł za każde wyrzucone oczko. Okazało się, że po trzech rzutach kostką każdy chłopiec ma 
tyle samo pieniędzy co na początku gry. Ile łącznie oczek wypadło w tych trzech rzutach? 

 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 

25. Średnia wieku 11 piłkarzy w pewnej drużynie to 23 lata. Gdyby nie liczyć kapitana drużyny, średnia wieku pozostałych 10 
zawodników wyniosłaby 22 lata. Ile lat ma kapitan? 

 A) 24 B) 25 C) 28 D) 32 E) 33 

26. Ada i Beata mają po kilka monet – same dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ada ma tyle dwuzłotówek, co Beata pięciozłotówek i tyle 
pięciozłotówek, ile Beata ma dwuzłotówek. Ile monet ma Beata, jeśli wiemy, że ma dwa razy więcej pieniędzy niż Ada? 

 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 

27. Gdyby dobę podzielić na 10 godzin, a godzinę na 100 minut, to godzina 8:50 w nowym systemie oznaczałaby obecną godzinę: 

 A) 20:24 B) 21:24 C) 21:34 D) 22:30 E) inna odpowiedź 

28. Suma odwrotności trzech liczb naturalnych, z których żadne dwie nie są jednakowe, wynosi 1. Ile wynosi suma tych trzech liczb? 

 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 

29. Prostokąt rozcięto dwoma prostopadłymi liniami na cztery prostokąty. Pola trzech z nich to 3 cm2, 4 cm2 i 6 cm2. Jakie jest pole 
czwartego prostokąta, jeśli wiemy, że nie ma on wspólnego boku z prostokątem o polu 4 cm2? 

 A) 3 cm2 B) 4,5 cm2 C) 5 cm2 D) 7,5 cm2 E) 9 cm2 

30. Butelka zawierająca litr oleju waży 960 g, a ta sama butelka zawierająca pół litra oleju waży 0,5 kg. Ile waży pusta butelka? 

 A) 20 g B) 30 g C) 40 g D) 50 g E) 60 g 
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