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XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 2 gimnazjum 
Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 100 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 2016!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 
 1. Która z poniższych liczb ma tę własność, że zarówno jej kwadrat, jak i jej sześcian mają taką samą sumę cyfr? 

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

 2. Samochód jadący z prędkością 50 km/h pokonuje: 

 A) więcej niż 15 m w ciągu sekundy B) mniej niż 900 m w ciągu minuty 
 C) mniej niż 70 m w ciągu 5 sekund D) ponad  13 km w ciągu kwadransa 

 3. Który rok rozpoczął się i zakończył tym samym dniem tygodnia? 

 A) 2008 B) 2010 C) 2012 D) 2014 

 4. Po wykreśleniu której z poniższych liczb pozostałe trzy są długościami boków pewnego trójkąta. 

 A) 5 B) 7 C) 11 D) 18 

 5. Trójkąt równoboczny rozcięto na mniejsze jednakowe trójkąty równoboczne. Jaka mogła być liczba otrzymanych części? 

 A) 4 B) 6 C) 9 D) 12 

 6. Dla jakich n prawdziwe jest stwierdzenie: „Każda liczba, której dwucyfrowa końcówka jest podzielna przez n, sama też jest 
podzielna przez n”? 

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

 7. Przekątne dzielą na dwa przystające trójkąty dowolny: 

 A) prostokąt B) równoległobok C) trapez równoramienny D) romb 

 8. Jaka może być liczba wtorków w miesiącu, w którym wypadło pięć piątków? 

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

 9. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci różnicy kwadratów dwóch liczb całkowitych? 

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

10. W koszyku jest 20 jednokolorowych kulek. Jeśli wyjmiemy z tego koszyka 8 kulek, to na pewno będą wśród nich kulki 
przynajmniej trzech kolorów. Ile kolorów kulek może być w koszyku? 

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

11. Jeśli czworokąt ma przekątną, która dzieli go na dwa przystające trójkąty, to: 

 A) czworokąt ten musi mieć oś symetrii  B) czworokąt ten musi mieć środek symetrii 
 C) przekątne tego czworokąta muszą być prostopadłe D) druga przekątna czworokąta też ma tę własność 

12. Wielokąt, który ma dokładnie 5 kątów o mierze 90° może być: 

 A) pięciokątem B) sześciokątem C) siedmiokątem D) ośmiokątem 

13. Jaki kąt może tworzyć wskazówka godzinowa ze wskazówką minutową, jeśli wskazówka minutowa znajduje się na szóstce? 

 A) 30° B) 45° C) 60° D) 75° 
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14. Sześcienna kostka do gry ma na każdej ścianie od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inną liczbę). Każde oczko można odkleić i 
ponownie przykleić na innej ścianie. Przenosząc nie więcej niż trzy oczka możemy doprowadzić do sytuacji, w której liczba 
oczek na każdej ścianie będzie: 

 A) liczbą nieparzystą B) liczbą pierwszą 
 C) liczbą złożoną D) liczbą podzielną przez 3 

15. Każde pole szachownicy o wymiarach 8×8 chcemy pomalować jednym kolorem tak, aby pola tego samego koloru nie miały ani 
wspólnego boku, ani wspólnego wierzchołka. Możemy tego dokonać używając: 

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

16. Mamy do dyspozycji cztery cyfry: 1, 2, 3 i 4. Z cyfr tych (każdą wykorzystując najwyżej raz) można ułożyć: 

 A) więcej dwucyfrowych liczb parzystych niż dwucyfrowych nieparzystych 
 B) więcej dwucyfrowych liczb podzielnych przez 3 niż dwucyfrowych liczb niepodzielnych przez 3 
 C) więcej liczb trzycyfrowych niż dwucyfrowych 
 D) więcej liczb czterocyfrowych niż trzycyfrowych 

17. W klasie Bartka ponad 97% uczniów stanowią dziewczęta. Ilu uczniów może liczyć klasa Bartka? 

 A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 

18. Wśród pewnych pięciu liczb naturalnych nie ma dwóch takich, których różnica byłaby podzielna przez 5. Ile może wynosić suma 
tych pięciu liczb? 

 A) 24 B) 36 C) 42 D) 50 

19. Sześcian o krawędzi długości 5 cm pomalowano na zielono, a następnie rozcięto na sześcianiki o krawędzi 1 cm. Wśród 
otrzymanych sześcianików: 

 A) dokładnie 100 miało przynajmniej jedną zieloną ścianę B) więcej niż 40 miało przynajmniej dwie zielone ściany 
  C) 54 sześcianiki miały dokładnie jedną zieloną ścianę D) 40 sześcianików miało dokładnie dwie zielone ściany 

20. Iloczyn dwóch różnych liczb całkowitych dodatnich jest kwadratem liczby całkowitej. Większą z tych dwóch liczb może być 
liczba: 

 A) 14 B) 15 C) 33 D) 35 

21. Każde z dzieci pani Beaty jest w innym wieku i wszystkie obchodzą dziś urodziny. Łącznie mają 20 lat, a iloczyn liczb ich lat 
jest sześcianem liczby całkowitej. Ile dzieci może mieć pani Beata? 

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 

22. Z poniższych czterech liczb chcemy wykreślić jedną tak, aby iloczyn pozostałych trzech liczb był kwadratem liczby naturalnej. 
Którą liczbę możemy wykreślić? 

 A) 24 B) 32 C) 36 D) 54 

23. W którym wieku wystąpił rok, którego numer jest kwadratem liczby naturalnej? 

 A) XVII B) XVIII C) XIX D) XX 

24. Jacek i Maciek mają razem 16 lat. Maciek i Bartek mają razem 13 lat, a Bartek i Jacek – 21 lat. Jeden spośród tych trzech 
chłopców ma: 

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

25. Na każdym z trzech kartoników zapisana jest jedna cyfra. Bartek z kartoników tych ułożył największą możliwą liczbę 
trzycyfrową, a Agata – najmniejszą możliwą liczbę. Jaki wynik mogła otrzymać Agata, gdy odjęła swoją liczbę od liczby Bartka? 

 A) 99 B) 123 C) 153 D) 198 
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