
 
 
 

2016 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 2 i 3 (4) 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. Największy wspólny dzielnik dwóch liczb naturalnych to 6, a ich najmniejsza wspólna wielokrotność to 216. Ile może wynosić 

suma tych dwóch liczb? 

 A) 60 B) 72 C) 78 D) 96 

 2. Na każdym boku pewnego trójkąta równobocznego zaznaczono dwa punkty dzielące ten bok na trzy równe części. Wśród 
otrzymanych 6 punktów są wszystkie wierzchołki: 

 A) sześciokąta foremnego B) kwadratu 
 C) trójkąta równobocznego D) prostokąta nie będącego kwadratem 

 3. Szachownicę o wymiarach 12 × 7 można rozciąć na prostokąty o wymiarach: 

 A) 3 × 6 B) 2 × 3 C) 3 × 4 D) 5 × 2 

 4. Poniżej podane są prędkości, z jakimi obracają się cztery wiatraki. Który z nich obraca się szybciej niż 100° na sekundę? 

 A) 18 obr./min. B) 0,2 obr./s C) 1000 obr./godz. D) 16 obr./min. 

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

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

 6. Wskaż równania prostych, które są prostopadłe lub równoległe do prostej o równaniu y = 2x – 3. 

 A) y = –2x + 1   B) y = 0,5x – 1 
 C) y = –0,5x + 3 D) y = 2x – 4 

 7. Wśród dowolnych pięciu kolejnych liczb nieparzystych zawsze jest: 

 A) liczba podzielna przez 3 B) liczba podzielna przez 5 
 C) liczba podzielna przez 7 D) dwie liczby podzielne przez 3 

 8. Który z poniższych wielokątów (wypukłych) ma parzystą liczbę przekątnych? 

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

 9. Na każdym z poniższych wielokątów opisano okrąg. W którym przypadku promień okręgu jest większy niż 1?  

 A) kwadrat o boku 1 B) pięciokąt foremny o boku 1 
 C) sześciokąt foremny o boku 1 D) siedmiokąt foremny o boku 1 

10. Jaką resztę przy dzieleniu przez 4 może dawać kwadrat liczby naturalnej? 

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

11. Jeśli kąt między wskazówką minutową a godzinową jest równy 100°, to wskazówka minutowa może się znajdować na: 

 A) czwórce B) szóstce C) ósemce D) dziesiątce 

12. Istnieją takie dwa ostrosłupy czworokątne, z których można skleić wielościan wypukły, który: 

 A) ma 8 przystających ścian B) ma 6 ścian 
 C) ma 5 ścian  D) jest ostrosłupem 

13. Trzy punkty leżące na okręgu dzielą ten okrąg na łuki o długościach 2 cm, 3 cm i 4 cm. Jeden z kątów trójkąta o wierzchołkach w 
tych punktach ma miarę: 

 A) 20° B) 40° C) 60° D) 80° 
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14. Rok 2016 rozpoczął się piątkiem. W którym roku zdarzyła się jeszcze taka sytuacja? 

 A) 2010 B) 2008 C) 2004 D) 1999 

15. W pewien czworokąt można wpisać okrąg. Trzy z jego boków mają długości 2 cm, 5 cm i 7 cm. Jaka może być długość 
czwartego boku? 

 A) 1 cm B) 4 cm C) 7 cm D) 10 cm 

16. W przestrzeni poprowadzono półproste o wspólnym końcu tak, że wszystkie kąty utworzone przez dwie z tych półprostych miały 
tę samą miarę. Można to zrobić: 

 A) prowadząc 3 półproste i otrzymując kąty ostre B) prowadząc 3 półproste i otrzymując kąty rozwarte 
 C) prowadząc 4 półproste i otrzymując kąty proste  D) prowadząc 4 półproste i otrzymując kąty rozwarte 

17. W każdym z poniższych wielokątów chcemy poprowadzić pewną liczbę przekątnych tak, by żadne dwie z narysowanych 
przekątnych nie miały punktów wspólnych poza wierzchołkiem i by dzieliły wielokąt na trójkąty równoramienne. Dla którego z 
wielokątów jest to możliwe? 

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

18. Rozważmy dwie różne liczby dwucyfrowe, z których jedna powstaje przez zamianę miejscami cyfr w drugiej z liczb. Jaki może 
być największy wspólny dzielnik tych dwóch liczb? 

 A) 2 B) 3 C) 7 D) 9 

19. Równanie |x + 2| + |x + 5| = 8 ma: 

 A) dodatnie rozwiązanie B) ujemne rozwiązanie 
 C) więcej niż jedno rozwiązanie D) nieskończenie wiele rozwiązań 

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

 A) 45° B) 54° C) 72° D) 75° 

21. Jaka może być cyfra dziesiątek liczby dwucyfrowej, która jest połową kwadratu (liczby naturalnej) i równocześnie trzecią częścią 
sześcianu (liczby naturalnej)? 

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

22. Trzy lata temu Jacek był 7 razy młodszy od ojca, a za rok będzie już tylko 4 razy młodszy. W takim razie: 

 A) cztery lata temu Jacek był 8 razy młodszy od ojca B) dwa lata temu  Jacek był 5 razy młodszy od ojca 
 C) za cztery lata Jacek będzie 3 razy młodszy od ojca D) za osiem lat Jacek będzie 2 razy młodszy od ojca 

23. Sześć krawędzi sześcianu malujemy na biało, a pozostałe sześć na czarno. Następnie każdy wierzchołek sześcianu malujemy na 
biało lub na czarno, wybierając zawsze ten kolor, w którym jest większość wychodzących z niego krawędzi. Jaka może być 
liczba czarnych wierzchołków tego sześcianu? 

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

24. Andrzej ma kostkę w kształcie dwunastościanu foremnego, o ścianach ponumerowanych liczbami od 1 do 12, natomiast Beata 
ma kostkę sześcienną, o ścianach ponumerowanych liczbami od 1 do 6. Jeśli każde z dzieci wykona po jednym rzucie kostką, to 
Beata ma większe szanse niż Andrzej na wyrzucenie liczby: 

 A) pierwszej B) złożonej C) nieparzystej D) będącej kwadratem liczby naturalnej 

25. Jaka cyfra może wystąpić w zapisie (dziesiętnym) trzycyfrowego sześcianu liczby naturalnej? 

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

26. Sześcian rozcięto na prostopadłościany prowadząc 5 prostych cięć. Jaka mogła być liczba otrzymanych prostopadłościanów? 

 A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 

27. Liczbę 1 przedstawiono w postaci sumy trzech ułamków nieskracalnych o różnych mianownikach i naturalnych licznikach. Jaki 
mógł być największy z mianowników tych ułamków? 

 A) 6 B) 10 C) 12 D) 21 

28. Jaką cyfrę dziesiątek może mięć liczba dwucyfrowa, która ma dokładnie 5 (dodatnich) dzielników? 

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