
 
 
 

2016 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 3 gimnazjum 
Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 104 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 2016!  
Komitet Organizacyjny Konkursu 

 
 1. Suma pewnych 12 liczb naturalnych jest równa 100. Może się zdarzyć, że wszystkie te liczby są: 

 A) parzyste B) nieparzyste  C) dwucyfrowe D) podzielne przez 3 

 2. Po wykreśleniu której z czterech własności istnieje dwucyfrowa liczba spełniająca pozostałe trzy? 

 A) parzysta B) podzielna przez 3 
 C) podzielna przez 5 D) podzielna przez 7 

 3. Dla jakich n prawdziwe jest stwierdzenie: „Jeśli zamienimy miejscami cyfry w dowolnej liczbie podzielnej przez n, to zawsze 
otrzymamy liczbę, która też będzie podzielna przez n.” 

 A) 3 B) 4 C) 7 D) 9 

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

 A) 2012 B) 2013 C) 2014 D) 2015 

 5. Mając do dyspozycji kwadraty o boku 2 cm i kwadraty o boku 3 cm (w dowolnej ilości) możemy ułożyć kwadrat o boku:  

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

 6. Ile zer może mieć na końcu liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 

 A) dokładnie 2 zera B) dokładnie 3 zera 
 C) dokładnie 4 zera D) dokładnie 5 zer 

 7. Po połączeniu środków boków pewnego czworokąta otrzymaliśmy równoległobok, który nie jest ani rombem, ani prostokątem. 
Wyjściowy czworokąt mógł być: 

 A) rombem B) prostokątem 
 C) równoległobokiem D) trapezem równoramiennym 

 8. Która z poniższych równości zachodzi dla dowolnych liczb naturalnych a i b? 

 A) a · b = NWD(a, b) · NWW(a, b) B) NWW(a, b) < a · b 
 C) NWD(a, b) < b  D) NWW(a, b) > b 

 9. Czworokąt, który ma środek symetrii: 

 A) musi mieć oś symetrii  B) musi mieć przynajmniej jeden kąt prosty 
 C) musi mieć prostopadłe przekątne D) musi mieć wszystkie boki tej samej długości 

10. Jeśli 16% pewnej liczby to więcej niż 8, ale mniej niż 9, to 40% tej liczby może być równe: 

 A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 

11. Jaka może być liczba czwartków w miesiącu, w którym wypadło pięć poniedziałków? 

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

12. Jaka liczba może być wynikiem różnicy kwadratów dwóch liczb naturalnych? 

 A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 

13. Które z poniższych działań może dać w wyniku liczbę większą niż 1? 

 A) suma dwóch liczb mniejszych niż 1 B) różnica dwóch liczb mniejszych niż 1 
 C) iloczyn dwóch liczb mniejszych niż 1 D) iloraz dwóch liczb mniejszych niż 1 
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14. Iloczyn dwóch różnych liczb całkowitych dodatnich jest kwadratem liczby naturalnej. Większą z tych dwóch liczb może być 
liczba: 

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

15. Liczba, która w zapisie dziesiętnym ma same jedynki, może być: 

 A) liczbą pierwszą B) liczbą złożoną 
 C) podzielna przez 3 D) podzielna przez 9 

16. Ile kątów ostrych może mieć sześciokąt? 

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

17. W którym wieku wystąpił rok, którego numer jest sześcianem liczby naturalnej? 

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

18. Każde dwa kąty pewnego trójkąta mają tę własność, że miara jednego z nich jest wielokrotnością drugiego. Jaka może być miara 
najmniejszego kąta tego trójkąta, jeśli wiemy, że nie jest to trójkąt równoramienny? 

 A) 12° B) 15° C) 18° D) 20° 

19. Jacek, Bartek i Maciek wybrali się do kawiarni. Jacek zamówił szarlotkę i sernik i zapłacił 18 zł. Bartek za sernik i torcik zapłacił 
15 zł, a Maciek za torcik i szarlotkę zapłacił 10 zł. Wśród wymienionych trzech ciast jest ciasto mające cenę: 

 A) 11 zł B) 8 zł C) 6 zł D) 4 zł 

20. Pewien wielokąt ma dokładnie 6 osi symetrii. Może to być: 

 A) czworokąt B) pięciokąt C) sześciokąt D) ośmiokąt 

21. Sześcian można rozciąć na: 

 A) 8 sześcianów B) 15 sześcianów 
 C) 20 sześcianów D) 27 sześcianów 

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

 A) 10° B) 20° C) 30° D) 40° 

23. Ile może być takich miesięcy w roku, w których wypadnie pięć piątków? 

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

24. Ściany boczne ostrosłupa prawidłowego trójkątnego są trójkątami równoramiennymi. Jaka może być miara kąta przy 
wierzchołku każdego z tych trójkątów? 

 A) 90° B) 100° C) 120° D) 130° 

25. Po wykreśleniu której z poniższych liczb iloczyn pozostałych trzech będzie sześcianem liczby naturalnej? 

 A) 12 B) 16 C) 24 D) 36 

26. Na każdej ścianie sześcianu chcemy nakleić pewną liczbę czarnych kropek („oczek”), tak, by na każdej ścianie było przynajmniej 
jedno oczko. Dodatkowo wymagamy, by dla każdego wierzchołka sześcianu suma oczek na trzech ścianach schodzących się 
w tym wierzchołku była inna. Możemy to zrobić naklejając łącznie: 

 A) 10 oczek B) 12 oczek C) 15 oczek D) 21 oczek 
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