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XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

25 listopada 2015 
klasa 4 szkoły podstawowej 

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. Kwadrat o boku długości 12 cm rozcięto na kwadraty o boku 3 cm. Ile kwadratów otrzymano z tego rozcięcia? 
 A) 9 B) 12 C) 16 D) 24 E) 25 

 2. Ile jest takich miesięcy w roku, które mają więcej niż 30 dni? 
 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 

 3. W ilu miejscach trzeba przeciąć sznurek, aby rozciąć go na pięć części? 
 A) trzech B) czterech C) pięciu D) sześciu E) siedmiu 

 4. Ile czasu zajmuje wskazówce minutowej przesunięcie się od liczby 5 do liczby 10 na tarczy zegara? 
 A) 5 minut B) 10 minut C) 15 minut D) 20 minut E) 25 minut 

 5. Podczas 11-dniowego urlopu pana Jana po dniu słonecznym zawsze następował dzień deszczowy, a po dniu deszczowym 
zawsze następny dzień był słoneczny. Ile dni urlopu było deszczowych, jeśli pierwszy dzień był słoneczny? 

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

 6. W USA długość mierzy się w stopach i calach (1 stopa to 12 cali). Belka o długości 80 cali ma długość: 
 A) 6 stóp i 6 cali B) 6 stóp i 8 cali C) 6 stóp i 10 cali 
 D) 7 stóp E) 7 stóp i 2 cali 

 7. Pole w lewym górnym rogu szachownicy o wymiarach 5×5 jest białe. Ile czarnych pól jest na tej szachownicy? 
 A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 

 8. Jeśli 10 dni temu była niedziela, to za 10 dni będzie: 
 A) sobota B) niedziela C) wtorek D) środa E) czwartek 

 9. Pięć kwadransów temu była za kwadrans trzecia. Która godzina będzie za kolejne pięć kwadransów? 
 A) za kwadrans piąta B) kwadrans po piątej C) za kwadrans szósta 
 D) kwadrans po szóstej E) za kwadrans siódma 

10. Staszek ma młodszą siostrę i dwóch starszych braci. Ilu starszych braci ma siostra Staszka? 
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

Zadania po 4 punkty 

11. Ile jest liczb dwucyfrowych? 
 A) 89 B) 90 C) 91 D) 99 E) 100 

12. Budowę mostu zaczęto w XIX wieku w pierwszym dniu wiosny, a zakończono po kilkunastu latach, już w XX wieku też w 
pierwszym dniu wiosny. Ile lat trwała budowa, jeśli rok jej ukończenia powstaje przez przestawienie cyfr w roku jej rozpoczęcia? 

 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 

13. Ile będzie takich miesięcy w roku 2016, które rozpoczną się i zakończą tym samym dniem tygodnia? 
 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

14. Przy okrągłym stoliku usiadło 24 uczniów w taki sposób, że każdy chłopiec siedział między dwoma dziewczynkami, a 
każda dziewczynka siedziała między chłopcem a dziewczynką. Ilu chłopców siedziało przy tym stoliku? 

 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 
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15. Staszek dzisiaj skończył setny miesiąc życia. Za ile miesięcy są jego najbliższe urodziny? 
 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 

16. O ile więcej obrotów wykona w ciągu doby wskazówka minutowa od wskazówki godzinowej? 
 A) 10 B) 11 C) 12 D) 22 E) 23 

17. Jaś trenuje judo 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i piątki. Ile najwięcej treningów może mieć w ciągu jednego miesiąca? 
 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 

18. Na każdym polu szachownicy o wymiarach 8×8 ustawiono jeden pionek – biały lub czarny, rozstawiając w ten sposób 32 
białe i 32 czarne pionki. Jeśli na białych polach stoi 26 czarnych pionków, to ile białych pionków stoi na czarnych polach? 

 A) 20 B) 23 C) 26 D) 29 E) 32 

19. Trzej bracia mają łącznie o trzy lata mniej niż ich mama. Za 3 lata ci trzej bracia będą mieć łącznie: 
 A) o 6 lata mniej niż mama B) o 3 lata mniej niż mama C) tyle lat co mama 
 D) o 3 lata więcej niż mama  E) o 6 lat więcej niż mama 

20. Chcemy rozdzielić między dzieci 12 cukierków truskawkowych i 16 cytrynowych tak, by rozdać wszystkie cukierki oraz 
by każde dziecko dostało więcej cukierków cytrynowych niż truskawkowych. Jaka jest największa liczba dzieci jaką 
możemy obdarować zgodnie z tymi regułami? 

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

Zadania po 5 punktów 

21. Jaką cyfrę dziesiątek ma liczba dwucyfrowa, która zwiększa się o 180, gdy między cyfrę jedności a cyfrę dziesiątek 
wstawimy 0? 

 A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) nie ma takiej liczby 

22. 3 ołówki i 2 długopisy kosztują razem 8 zł 50 gr, zaś 2 ołówki i 3 długopisy kosztują 9 zł. Ile kosztuje jeden ołówek? 
 A) 1 zł 20 gr B) 1 zł 30 gr C) 1 zł 40 gr D) 1 zł 50 gr E) 1 zł 60 gr 

23. Jacek ma kilkanaście monet, każda o nominale 1 zł, 2 zł lub 5 zł. Wiemy, że w dwuzłotówkach ma tyle samo pieniędzy co 
w pięciozłotówkach oraz że złotówek ma tyle co łącznie dwuzłotówek i pięciozłotówek. Ile monet ma Jacek? 

 A) 14 B) 13 C) 12 lub mniej D) 15 E) 16 lub więcej 

24. O godzinie 1200 wskazówka minutowa i godzinowa pokrywają się. Ile minut wcześniej wystąpiła poprzednia taka sytuacja? 
 A) ok. 60 min. B) ok. 65 min. C) ok. 70 min. D) ok. 75 min. E) ok. 80 min. 

25. Ile jest takich liczb naturalnych, których suma cyfr jest większa od iloczynu cyfr? 
 A) 1 B) 2 C) 3 D) więcej niż 3 E) nie ma takich liczb 

26. Staś ma 21 kulek, z których każda jest biała lub czarna. Wiadomo, że ma dwukrotnie więcej kulek białych niż czarnych. Ile 
kulek białych musi przemalować na czarno, by mieć dwukrotnie więcej kulek czarnych niż białych? 

 A) 7 B) 9 C) 10 D) 12 E) 14 

27. Antek, Bartek i Czarek złowili łącznie 19 ryb. Jeśli wiemy, że Czarek złowił 5 razy więcej niż Bartek i o 3 ryby więcej niż 
Antek, to ile ryb złowił Antek? 

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

28. W pewnej klasie połowa uczniów to dziewięciolatki, a połowa to dziesięciolatki. Ponadto w klasie tej jest dwa razy więcej 
chłopców niż dziewcząt. Jeśli wiemy, że dziewięcioletnich dziewczynek jest osiem, a dziewięcioletnich chłopców – 
czterech, to ile dziesięcioletnich dziewczynek jest w tej klasie? 

 A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 

29. Zosia kończy dzisiaj tyle lat ile wynosi suma cyfr roku jej urodzenia. Ile lat ma Zosia, jeśli jest jeszcze niepełnoletnia? 
 A) mniej niż 5 lat B) 6 lat C) 7 lat D) 8 lat   E) 9 lub więcej lat 

30. W pudełku są kulki w trzech kolorach: żółtym, białym i zielonym. Gdyby dołożyć 1 kulkę żółtą, to połowa kulek byłaby 
żółta. Gdyby dołożyć 3 kulki białe, to połowa kulek byłaby biała. Gdyby dołożyć 3 kulki zielone, to połowa kulek byłaby 
zielona. Ile kulek jest w pudełku? 

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