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XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

15 stycznia 2014 
klasa 6 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 92 punkty – 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 2014!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 

 1. Iloczyn dwóch liczb trzycyfrowych może być liczbą: 

 A) pięciocyfrową B) sześciocyfrową 

 C) siedmiocyfrową D) ośmiocyfrową 

 2. Jeśli do mianownika i do licznika ułamka dodamy tę samą liczbę dodatnią, to wartość całego ułamka: 

 A) może się zmniejszyć B) zawsze się zwiększy 

 C) może się zwiększyć D) może pozostać bez zmian 

 3. Jaką cyfrę można wpisać w miejsce gwiazdki w liczbie 234 3*8 104, aby otrzymana liczba była podzielna przez 6? 

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

 4. Która z poniższych liczb jest podzielna przez każdą ze swoich cyfr? 

 A) 144 B) 324 C) 512 D) 612 

 5. Każdy wierzchołek pewnego wielokąta chcemy opisać jedną liczbą naturalną w taki sposób, by liczby przypisane sąsiadującym 

wierzchołkom różniły się dokładnie o 1. Dla jakiego wielokąta jest to możliwe? 

 A) sześciokąt B) siedmiokąt C) ośmiokąt D) dziewięciokąt 

 6. W pewnym miesiącu wypadło 5 wtorków i 5 czwartków. Jaki to mógł być miesiąc? 

 A) kwiecień B) lipiec C) październik D) listopad 

 7. Mając do dyspozycji cyfry 1, 2, 3, 4, i wykorzystując w każdej liczbie każdą z cyfr co najwyżej raz, możemy ułożyć:  

 A) więcej niż 12 różnych liczb dwucyfrowych 

 B) więcej niż 24 różne liczby trzycyfrowe 

 C) więcej niż 24 różne liczby czterocyfrowe 

 D) więcej niż 24 różne liczby parzyste 

 8. Który z poniższych wielokątów ma dokładnie dwa razy tyle przekątnych co boków? 

 A) pięciokąt foremny B) sześciokąt foremny 

 C) siedmiokąt foremny D) ośmiokąt foremny 

 9. Jaką sumę cyfr może mieć liczba, której iloczyn cyfr wynosi 20? 

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

10. Sto cukierków można rozdzielić między 13 dzieci w taki sposób, by każde dziecko dostało przynajmniej jednego cukierka, by 

rozdać wszystkie cukierki oraz: 

 A) każde dziecko dostało tę samą liczbę cukierków 

 B) każde dziecko dostało inną liczbę cukierków 

 C) każde dziecko dostało parzystą liczbę cukierków 

 D) każde dziecko dostało nieparzystą liczbę cukierków 

11. Jaką sumę cyfr może mieć trzycyfrowa liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 9 
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12. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci iloczynu czterech liczb parzystych? 

 A) 72 B) 96 C) 124 D) 144 

13. Ile boków może mieć wielokąt, którego każde dwa sąsiednie boki są do siebie prostopadłe? 

 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 

14. Jeśli dzień 1 stycznia pewnego roku wypadnie w poniedziałek, to w jakim dniu tygodnia może wypaść 31 grudnia owego roku? 

 A) w sobotę  B) w niedzielę 

 C) w poniedziałek D) we wtorek 

15. Kwadrat można rozciąć na: 

 A) 6 kwadratów B) 7 kwadratów 

 C) 8 kwadratów D) 9 kwadratów 

16. Mając do dyspozycji dwa naczynia bez podziałki: 4-litrowe i 7-litrowe oraz kran z wodą i zlew możemy odmierzyć: 

 A) 1 litr wody  B) 2 litry wody 

 C) 3 litry wody  D) 4 litry wody 

17. Niektóre pola szachownicy o wymiarach 4×4 chcemy przemalować na czerwono tak, by każde czerwone pole sąsiadowało (miało 

wspólny bok) z dokładnie dwoma czerwonymi polami. Jaka może być liczba pól przemalowanych na czerwono? 

 A) 8 B) 10 C) 12 D) 14 

18. Ile spośród kątów sześciokąta może być kątami ostrymi? 

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

19. W pewnym budynku mieszka 12 osób, a ich średni wiek to 32 lata. Gdyby najstarszy mieszkaniec się wyprowadził, średnia 

wieku mieszkańców spadłaby poniżej 30 lat. W jakim wieku może być najstarszy mieszkaniec tego budynku? 

 A) 52 B) 54 C) 56 D) 58 

20. Na ile części można podzielić prostokąt rysując 10 prostych, z których każda przechodzi przez wnętrze prostokąta i jest 

równoległa do dwóch jego boków? 

 A) 21 B) 25 C) 35 D) 36 

21. Pan Jan obchodzi dziś urodziny. Ile może mieć lat, jeśli wiadomo, że jego wiek jest dzielnikiem roku jego urodzenia?  

 A) trzydzieści kilka lat B) czterdzieści kilka lat 

 C) pięćdziesiąt kilka lat D) sześćdziesiąt kilka lat 

22. W każdym wierzchołku kwadratu wpisano jedną spośród liczb od 1 do 9, a następnie na każdym boku kwadratu oraz na każdej 

jego przekątnej wpisano sumę liczb z obu jej końców. Ile mogła wynosić suma sześciu liczb wpisanych na bokach i na 

przekątnych? 

 A) 15 B) 24 C) 32 D) 35 

23. Który z poniższych trójkątów można rozciąć na dwa trójkąty równoramienne? 

 A) trójkąt równoboczny 

 B) trójkąt prostokątny równoramienny 

 C) trójkąt o kątach 30°, 60°, 90° 

 D) trójkąt o kątach 20°, 70°, 90° 
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