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XXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

25 listopada 2015 
klasa 6 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. Łukasz urodził się w XX wieku w roku, którego suma cyfr była równa 28. Ile lat ma Łukasz, jeśli dzisiaj obchodzi urodziny? 

 A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) inna odpowiedź 

 2. W ubiegłym tygodniu każdego dnia temperatura rosła o 2 stopnie. Jeśli we wtorek były 3 stopnie poniżej zera, to w sobotę było: 

 A) 5°C B) 6°C C) 8°C D) 10°C E) 11°C 

 3. Z kwadratu o boku długości 7 cm wycięto kwadrat o boku długości 3 cm, a pozostałą część rozcięto na kwadraciki o boku 1 cm. 
Ile kwadracików o boku 1 cm otrzymano? 

 A) 36 B) 38 C) 40 D) 41 E) 42 

 4. Kasia jest teraz dwa razy starsza niż 3 lata temu. Ile lat będzie miała Kasia za rok? 

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

 5. Jeśli 24 cukierki rozdzielimy po równo między Basię i jej 3 siostry, to ile cukierków otrzyma każda z dziewczynek? 

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

 6. Jeśli ostatni dzień pewnego miesiąca wypadł w czwartek, to w którym dniu miesiąca wypadła pierwsza sobota tego miesiąca? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) zależy od długości tego miesiąca 

 7. Z 21 zapałek ułożono trójkąt, wykorzystując wszystkie zapałki i żadnej nie łamiąc. Jeden z boków trójkąta miał długość 
2 zapałek. Jaka była długość najdłuższego boku tego trójkąta? 

 A) 7 zapałek  B) 8 zapałek C) 9 zapałek D) 10 zapałek E) 11 zapałek 

 8. Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce gwiazdki w liczbie: 23*921, aby otrzymana liczba była podzielna przez 9? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) inna cyfra 

 9. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równa 6. Jeśli zamienimy miejscami cyfry tej liczby, to otrzymamy liczbę 
dwucyfrową o 18 większą. Ile wynosi iloczyn cyfr tej liczby? 

 A) 6 B) 8 C) 12 D) 15 E) inna odpowiedź 

10. Na każdym polu szachownicy o wymiarach 3×3 położono inną liczbę kamyków. Wiadomo, że liczba kamyków na każdym polu 
wyrażała się liczbą jednocyfrową, i że na każdym polu leżał przynajmniej jeden kamyk. Ile kamyków ułożono na szachownicy? 

 A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) inna odpowiedź 

Zadania po 4 punkty 

11. Gdybyśmy długość pewnego prostokąta zwiększyli o 4 cm, to jego pole zwiększyłoby się o 12 cm2, a gdybyśmy szerokość tego 
prostokąta zwiększyli o 4 cm, to jego pole zwiększyłoby się o 24 cm2. Jakie jest pole tego prostokąta? 

 A) 12 cm2 B) 18 cm2 C) 21 cm2 D) 24 cm2 E) 26 cm2 

12. Pierwsza lekcja zaczyna się o 800. O której kończy się szósta lekcja, jeśli każda lekcja trwa 45 minut, a każda przerwa – 10 minut? 

 A) 1310 B) 1320 C) 1330 D) 1340 E) 1350 

13. Iloczyn cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest równy sumie cyfr tej liczby. Jaka jest cyfra jedności owej liczby? 

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 

14. Trójkąt równoboczny o boku długości 3 cm rozcięto na trójkąty równoboczne o boku 1 cm. Ile trójkątów otrzymano? 

 A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 9 

6 SP 



15. Tysiąc godzin to w przybliżeniu: 

 A) tydzień B) miesiąc C) 3 miesiące D) pół roku E) rok 

16. Jaka jest największa możliwa szerokość (długość krótszego boku) prostokąta, który można ułożyć z 10 prostokącików 
o wymiarach 2 cm × 3 cm? 

 A) 2 cm B) 3 cm C) 4 cm D) 5 cm E) 6 cm 

17. Dokładnie za rok Artur skończy tyle lat ile wynosi suma cyfr roku jego urodzenia. Ile lat ma Artur, jeśli wiemy, że jest już 
pełnoletni? 

 A) 18 lat B) 19 lat C) 26 lat D) 27 lat E) 28 lat 

18. Jeśli kwadrat o boku 12 cm rozetniemy na kilkanaście jednakowych kwadratów, to jakie będzie pole każdego z nich? 

 A) 1 cm2 B) 2 cm2 C) 4 cm2 D) 9 cm2 E) 12 cm2 

19. W pewnym trójkącie ostrokątnym równoramiennym jeden z kątów ma miarę 4 razy większą niż drugi kąt. Jaka jest miara 
najmniejszego kąta tego trójkąta? 

 A) 20° B) 30° C) 45° D) 60° E) 80° 

20. Szachownica o wymiarach 5×5 składa się z 13 czarnych i 12 białych 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 przemalujemy? 

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

Zadania po 5 punktów 

21. Ile jest takich liczb dwucyfrowych, które są podzielne przez 2 i przez 3, ale nie są podzielne przez 5? 

 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 lub więcej 

22. Na każdym polu szachownicy o wymiarach 8×8 ustawiono jeden pionek: zielony lub czerwony. Na szachownicy znalazło się w 
ten sposób 30 pionków czerwonych i 34 pionki zielone. Wobec tego pionków czerwonych ustawionych na białych polach jest: 

 A) o 4 mniej niż pionków zielonych na czarnych polach B) o 2 mniej niż pionków zielonych na czarnych polach 
 C) tyle samo co pionków zielonych na czarnych polach D) o 2 więcej niż pionków zielonych na czarnych polach 
 E) o 4 więcej niż pionków zielonych na czarnych polach 

23. Jaki kąt tworzą wskazówki zegarka (minutowa i godzinowa) o godzinie 930? 

 A) 90° B) 95° C) 105° D) 110° E) 120° 

24. Pewna liczba dwucyfrowa jest równa podwojonemu iloczynowi swoich cyfr. Jaka jest cyfra dziesiątek tej liczby? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

25. Pan Waldemar żył bardzo długo – zmarł w wieku stu kilku lat. Wiemy, że urodził się w XIX wieku, a cztery ważne daty w 
historii jego życia: rok urodzenia, rok ślubu, rok śmierci żony oraz rok jego śmierci to cztery różne liczby czterocyfrowe, z 
których każda zapisuje się przy pomocy tych samych cyfr. Ile lat był wdowcem? 

 A) 9 lat B) 10 lat C) 15 lat D) 18 lat E) 27 lat 

26. Czterometrowy sznurek rozcięto na dwa kawałki, z których jeden był półtora raza dłuższy od drugiego. O ile centymetrów 
dłuższy był jeden z otrzymanych kawałków od drugiego? 

 A) 60 cm B) 70 cm C) 75 cm D) 80 cm E) 90 cm 

27. Agata i Piotrek mają łącznie 16 lat, Piotrek i Staszek mają łącznie 18 lat, a Staszek i Agata mają łącznie 24 lata. Ile lat ma Agata? 

 A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15 

28. Ile jest dwucyfrowych liczb naturalnych, które można przedstawić w postaci iloczynu trzech różnych liczb pierwszych? 

 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) więcej niż 3 

29. Sześcienna kostka do gry ma ściany opisane cyframi od 1 do 6 (każdą ścianę inną cyfrą). Kasia wykonuje rzut dwoma kostkami i 
wygrywa, jeśli z otrzymanych dwóch cyfr da się ułożyć dwucyfrową liczbę pierwszą. Na pierwszej kostce wypadła trójka. Ile jest 
różnych wyników rzutu drugą kostką, które dadzą Kasi wygraną? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

30. Dwa ślimaki ścigają się dookoła rabatki z kwiatami. Oba ślimaki wystartowały równocześnie z tego samego miejsca. Pierwszy 
okrąża rabatkę w ciągu 32 min., a drugi w ciągu 36 min. Po jakim czasie spotkają się ponownie w miejscu startu? 

 A) ok. 2 godz. B) ok. 3 godz. C) ok. 4 godz. D) ok. 5 godz. E) ok. 6 godz. 
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