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2016 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 2 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 76 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. W wyrazie MATEMATYKA jest taka litera, która występuje dokładnie: 

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

 2. Na każdej ścianie kostki do gry jest od 1 do 6 oczek (na każdej ścianie inna liczba). Staszek rzucił trzema 
kostkami i na każdej wypadła inna liczba oczek. Jaka mogła być łączna liczba wyrzuconych oczek? 

 A) 5  B) 12  C) 14   D) 16 

 3. Na pierwszym przystanku do pustego autobusu wsiadło 7 osób. Na drugim przystanku wysiadły 3 osoby, a 
wsiadło 5 osób. Na trzecim przystanku wysiadło 8 osób, a wsiadło 6 osób. Na czwartym przystanku wsiadły 
2 osoby i nikt nie wysiadł. Kiedy w autobusie było więcej niż 7 osób? 

 A) gdy ruszał z pierwszego przystanku  B) gdy ruszał z drugiego przystanku 
 C) gdy ruszał z trzeciego przystanku  D) gdy ruszał z czwartego przystanku 

 4. Którą z poniższych kwot można odliczyć przy pomocy dokładnie pięciu monet? 

 A) 5 zł  B) 8 zł  C) 7 zł   D) 2 zł 

 5. Na ile jednakowych kwadratów można podzielić kwadrat? 

 A) 16  B) 20  C) 24   D) 25 

 6. Agata, Beata i Dorota podzieliły między siebie 11 cukierków tak, że każda dostała przynajmniej 2 cukierki. 
Wiemy, że Agata dostała więcej cukierków niż Beata, a Dorota więcej cukierków niż łącznie dwie 
pozostałe dziewczynki. W takim razie: 

 A) Agata dostała 4 cukierki B) Beata dostała 2 cukierki 
 C) Dorota dostała 5 cukierków D) Agata i Beata dostały łącznie 5 cukierków 

 7. O której z wymienionych poniżej godzin jedna ze wskazówek (godzinowa lub minutowa) znajduje się na 
siódemce? 

 A) 1535  B) 1715  C) 2030   D) 1445 

 8. Klasa Maćka liczy 19 uczniów i jest w niej o 3 chłopców więcej niż dziewczynek. W klasie Maćka: 

 A) dziewczynek jest mniej niż 9 B) dziewczynek jest mniej niż 7 
 C) chłopców jest więcej niż 8   D) chłopców jest więcej niż 12 

 9. Staszek, Bartek i Agata mają łącznie o 3 lata mniej niż ich mama. W takim razie: 

 A) za 3 lata będą mieć łącznie tyle lat co ich mama 
 B) za 2 lata będą mieć łącznie o rok więcej niż ich mama 
 C) za rok będą mieć łącznie o rok więcej niż ich mama 
 D) rok temu mieli łącznie o 5 lat mniej niż ich mama 
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10. W koszu jest 9 piłek w trzech kolorach – zielonym, czerwonym i niebieskim. Wiemy, że piłek zielonych i 
niebieskich jest łącznie 6. Wiemy też, że niebieskich piłek jest o 2 więcej niż czerwonych. W takim razie w 
koszu jest: 

 A) 6 niebieskich piłek B) 3 czerwone piłki 
 C) 2 zielone piłki D) więcej niż 2 zielone piłki 

11. W pewnym miesiącu przez 8 kolejnych dni padał deszcz, a wszystkie pozostałe dni były słoneczne. Jeśli 
wśród tych deszczowych dni były dwie niedziele, to były również: 

 A) dwie soboty B) dwa poniedziałki 
 C) tylko jeden wtorek D) tylko jeden piątek 

12. O której z wymienionych poniżej godzin wskazówka godzinowa jest bliżej czwórki niż piątki? 

 A) 1540  B) 1645  C) 1620  D) 1720 

13. Stołówka szkolna zakupiła 8 worków ziemniaków. Niektóre z tych worków zawierały 2 kg ziemniaków, a 
pozostałe – po 3 kg ziemniaków. Ile kilogramów ziemniaków mogła zakupić stołówka? 

 A) 15 kg  B) 18 kg  C) 20 kg D) 25 kg 

14. Ilu uczniów może liczyć klasa, w której chłopców jest o 5 więcej niż dziewczynek? 

 A) 14  B) 19  C) 20  D) 23 

15. Ile dni może mieć miesiąc? 

 A) 28  B) 29  C) 30  D) 31 

16. Na pastwisku pasą się kozy i krowy, które łącznie mają 20 nóg. Ile może być tych zwierząt? 

 A) 4  B) 7  C) 8  D) 11 

17. W miejsce każdej gwiazdki w działaniu 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 chcemy wstawić znak „+” lub „–” w taki 
sposób, aby otrzymane działanie dawało wynik 1. Można to zrobić wpisując: 

 A) 1 znak „–” i 4 znaki „+” B) 2 znaki „–” i 3 znaki „+” 
 C) 3 znaki „–” i 2 znaki „+” D) 4 znaki „–” i 1 znak „+” 

18. W pudełku jest 12 kulek: 2 zielone, 3 czerwone i 7 niebieskich. Mamy do dyspozycji farby: zieloną, 
czerwoną i niebieską. Możemy przy ich użyciu przemalować 3 kulki w taki sposób, by w pudełku: 

 A) było więcej kulek zielonych niż niebieskich 
 B) było tyle samo kulek czerwonych co niebieskich 
 C) najwięcej było kulek w kolorze zielonym 
 D) była taka sama liczba kulek w każdym kolorze 

19. Pewien budynek ma sześć pięter (oraz parter, na którym są tylko sklepy). W budynku tym mieszka czterech 
chłopców, każdy na innym piętrze: Adam, Bartek, Czarek i Darek. Adam mieszka o pięć pięter wyżej niż 
Bartek. Czarek mieszka dwa piętra niżej niż Darek. Na którym piętrze może mieszkać Darek? 

 A) trzecim  B) czwartym  C) piątym D) szóstym 
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