
 
 
 

2016 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 1 szkół ponadgimnazjalnych 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 112 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. Na każdym boku pewnego kwadratu zaznaczono dwa punkty dzielące ten bok na trzy równe części. Wśród otrzymanych 

8 punktów są wszystkie wierzchołki: 

 A) ośmiokąta foremnego B) kwadratu 
 C) trapezu równoramiennego D) prostokąta nie będącego kwadratem 

 2. Jeśli kwadrat pewnej liczby niewymiernej jest liczbą wymierną, to liczbą wymierną musi być również: 

 A) sześcian tej liczby niewymiernej  B) czwarta potęga tej liczby niewymiernej 
 C) piąta potęga tej liczby niewymiernej D) szósta potęga tej liczby niewymiernej 

 3. Ile okręgów można narysować na płaszczyźnie tak, aby każde dwa z nich były do siebie styczne? 

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

 4. Dwa trzycyfrowe sześciany liczb naturalnych w zapisie dziesiętnym różnią się jedynie kolejnością cyfr. Wśród ich cyfr może być 
cyfra: 

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

 5. Jakim dniem tygodnia może się zakończyć rok, który rozpoczął się piątkiem? 

 A) czwartkiem B) piątkiem C) sobotą D) niedzielą 

 6. Ile boków może mieć wielokąt, którego każde dwa boki o wspólnym wierzchołku są prostopadłe? 

 A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 

 7. Które z poniższych równań jest spełnione przez więcej niż dwie liczby rzeczywiste? 

 A) x5 = x4 B) x5 = x3 C) x5 = x2 D) x5 = x 

 8. Na każdej ścianie sześciennej kostki do gry zapisujemy pewną liczbę. Następnie przygotowujemy drugą kostkę, opisaną 
identycznie jak pierwsza. Wynikiem rzutu dwoma kostkami będzie zawsze suma obu wyrzuconych liczb. Kostki możemy opisać 
w taki sposób, aby liczba możliwych wyników rzutu wynosiła: 

 A) 11 B) 12 C) 14 D) 21 

 9. Jaką cyfrę dziesiątek może mieć liczba dwucyfrowa, która ma dokładnie 3 (dodatnie) dzielniki? 

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

10. Który z poniższych wielokątów (wypukłych) ma nieparzystą liczbę przekątnych? 

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

11. Trzy punkty leżące na okręgu dzielą ten okrąg na łuki o długościach 1 cm, 2 cm i 3 cm. Wśród kątów trójkąta o wierzchołkach w 
tych punktach jest kąt o mierze: 

 A) 30° B) 45° C) 60° D) 90° 

12. W pola tablicy o wymiarach 3×3 wpisano liczby naturalne od 1 do 9 (w każde pole inną liczbę) w taki sposób, by suma liczb w 
każdej kolumnie, suma liczb w każdym wierszu i suma liczb na każdej z dwóch przekątnych były jednakowe. Ile mogła wynosić 
ta suma? 

 A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 
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13. Wśród 5 kolejnych liczb naturalnych zawsze jest: 

 A) liczba podzielna przez 3 B) liczba podzielna przez 4 C) liczba podzielna przez 5 D) liczba podzielna przez 7 

14. W którym z poniższych wielokątów każdy bok jest równoległy do pewnej przekątnej i prostopadły do innej przekątnej? 

 A) sześciokąt foremny B) siedmiokąt foremny C) ośmiokąt foremny D) dwunastokąt foremny 

15. Którą z poniższych liczb można wykreślić, tak aby pozostałe trzy były mianownikami trzech ułamków o naturalnych licznikach i 
sumie równej 1? 

 A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 

16. Czworościan to ostrosłup trójkątny, czyli wielościan o czterech trójkątnych ścianach. Wśród ścian czworościanu mogą być: 

 A) trzy trójkąty prostokątne B) trzy trójkąty rozwartokątne 
 C) cztery trójkąty przystające D) cztery przystające trójkąty prostokątne równoramienne 

17. W pewnym wielokącie każdy bok ma inną długość i długość każdego boku jest wielokrotnością długości najkrótszego boku. 
Wielokąt ten może być: 

 A) trójkątem B) czworokątem C) pięciokątem D) sześciokątem 

18. Równanie |x + |x + |x + |x|||| = 0 jest spełnione: 

 A) przez pewną liczbę dodatnią  B) przez pewną liczbę ujemną 
 C) przez nieskończenie wiele liczb D) tylko przez liczbę zero 

19. Agata rzuca kostką w kształcie dwudziestościanu foremnego, której ściany są ponumerowane liczbami od 1 do 20. Bartek rzuca 
kostką sześcienną, której ściany są ponumerowane liczbami od 1 do 6. W tej sytuacji Agata ma większą szansę niż Bartek na 
wyrzucenie liczby: 

 A) parzystej B) podzielnej przez 3 C) podzielnej przez 4 D) podzielnej przez 5 

20. W pewnym czworokącie miara każdego kąta jest wielokrotnością miary najmniejszego kąta. Jaka może być miara najmniejszego 
kąta tego czworokąta? 

 A) 15° B) 60° C) 72° D) 75° 

21. Jaką cyfrę jedności może mieć liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 

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

22. Przekątna pewnego prostokąta ma długość 13, a każdy bok ma długość wyrażającą się liczbą naturalną. Jaki może być obwód 
tego prostokąta? 

 A) 24 B) 28 C) 30 D) 34 

23. Ile wspólnych stycznych mogą mieć dwa okręgi na płaszczyźnie? 

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

24. Jaką sumę cyfr może mieć dwucyfrowa liczba, która jest połową sześcianu (liczby naturalnej) i jednocześnie dwukrotnością 
kwadratu (liczby naturalnej)? 

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

25. Punkt A ma współrzędne (2,1). Jakie współrzędne może mieć punkt B, jeśli chcemy by kąt AOB był rozwarty (O to początek 
układu współrzędnych)? 

 A) (–1,2) B) (–2,2) C) (–1,3) D) (–2,4) 

26. Sześcian rozcięto na prostopadłościany prowadząc 4 proste cięcia. Jaka mogła być liczba otrzymanych prostopadłościanów? 

 A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 

27. O której godzinie kąt między wskazówkami zegara (godzinową i minutową) jest większy niż 1°? 

 A) 1622 B) 1727 C) 1833 D) 1938 

28. Jaką cyfrę dziesiątek może mieć liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 

 A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 
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