
 
 
 

2016 
XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 3 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 80 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.  Kwadrat można rozciąć na: 

 A) 9 jednakowych kwadratów  B) 12 jednakowych kwadratów 
 C) 16 jednakowych kwadratów D) 24 jednakowe kwadraty 

 2. Jacek ma 7 monet i nie ma wśród nich trzech jednakowych monet. Ile pieniędzy może mieć Jacek? 

 A) 5 zł  B) 9 zł  C) 12 zł   D) 15 zł 

 3. Mucha ma 6 nóg, a pająk – 8 nóg. Mamy 11 par zielonych butów i 7 par czerwonych butów. Jeśli każde 
stworzenie chce mieć komplet butów w jednym kolorze, to wystarczy nam butów do ubrania: 

 A) 3 much i 2 pająków  B) 3 pająków i 2 much 
 C) 4 pająków  D) 6 much 

 4. W rodzinie pani Marii rodzą się sami chłopcy. Pani Maria ma czterech synów, każdy z synów pani Marii 
ma trzech synów, a każdy z wnuków pani Marii ma dwójkę dzieci – obu chłopców. Pani Maria ma: 

 A) więcej niż 10 wnuków  B) mniej niż 15 wnuków 
 C) więcej niż 12 prawnuków D) mniej niż 18 prawnuków 

 5. Jacek ponumerował strony swojego 16-kartkowego zeszytu kolejnymi liczbami, zaczynając od numeru 1. 
Którą z cyfr napisał więcej niż 10 razy? 

 A) 0  B) 1  C) 2   D) 4 

 6. Pani Mariola kupiła pięć paczek cukierków – trzy małe paczki (po 7 cukierków) i dwie duże (po 12 
cukierków). Cukierki te podzieliła między trójkę swoich dzieci tak, by każdy dostał tyle samo cukierków. 
Panie Mariola mogła to zrobić: 

 A) nie otwierając żadnej paczki cukierków B) otwierając tylko jedną paczkę 
 C) nie otwierając żadnej dużej paczki  D) nie otwierając żadnej małej paczki 

 7. O której z wymienionych poniżej godzin wskazówka godzinowa jest bliżej czwórki niż wskazówka 
minutowa? 

 A) 600  B) 1334  C) 1430   D) 2100 

 8. Pierwszy dzień stycznia tego roku wypadł w piątek. Który dzień tygodnia wystąpi w styczniu więcej niż 
cztery razy? 

 A) wtorek B) czwartek C) piątek D) sobota 

 9. Ilu uczniów może liczyć klasa, w której jest dwa razy więcej dziewczynek niż chłopców? 

 A) 21  B) 23  C) 25   D) 27 
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10. Na stole są trzy stosy kamyków. Pierwszy stos składa się z 5 kamyków, drugi z 7 kamyków, a trzeci z 12 
kamyków. Przekładając dokładnie cztery kamyki na inny stos możemy doprowadzić do sytuacji, w której: 

A) na każdym stosie będzie tyle samo kamyków 
B) na pierwszym stosie będzie więcej kamyków niż na trzecim 
C) na pierwszym i drugim stosie będzie łącznie ponad dwa razy więcej kamyków niż na trzecim stosie  
D) jeden stos będzie zawierał połowę wszystkich kamyków, a pozostałe dwa – jednakową liczbę kamyków 

11. Sala konferencyjna jest oświetlona przez kilkanaście lamp. W każdej lampie są dwie lub trzy żarówki. Ile 
lamp może oświetlać salę, jeśli ł ącznie we wszystkich lampach jest 48 żarówek? 

 A) 17  B) 18  C) 19   D) 20 

12. W miejsce każdej gwiazdki w działaniu 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 chcemy wstawić znak „+” lub „–” w 
taki sposób, aby otrzymane działanie dawało wynik 20. Można to zrobić wpisując: 

 A) dokładnie 1 znak „–”  B) dokładnie 2 znaki „–” 
 C) dokładnie 3 znaki „–”  D) 4 lub więcej znaków „–” 

13. Na stole leżą cztery kartoniki z liczbami: 2, 3, 5 i 7. Na odwrocie każdego kartonika również jest 
jednocyfrowa liczba. Wiadomo, że żadna liczba nie występuje na dwóch kartonikach i że suma liczb na 
każdym kartoniku jest taka sama. Ile może wynosić suma czterech zakrytych liczb?  

 A) 19  B) 20  C) 22   D) 27 

14. Czarodziej ma w kapeluszu jednego królika. Każde tupnięcie prawą nogą powoduje wyczarowanie 
kolejnych trzech królików, a każde tupnięcie lewą nogą powoduje zniknięcie dwóch królików. Czarodziej 
łącznie tupnął 5 razy. Ile królików może być teraz w kapeluszu? 

 A) 1  B) 4  C) 6   D) 9 

15. Różnica wieku między Bartkiem i Darkiem to 3 lata, między Darkiem i Frankiem to 4 lata, między 
Frankiem i Grzesiem to 5 lat, a między Grzesiem a Bartkiem to 6 lat. Spośród całej tej czwórki najstarszy 
może być: 

 A) Bartek  B) Darek  C) Franek  D) Grześ 

16. Agnieszka i Ada bawią się w sklep, używając zamiast pieniędzy kolorowych żetonów. Przyjmują, że 
czerwony żeton jest wart tyle co trzy zielone żetony, zielony żeton jest wart tyle co dwa żółte żetony. 
Agnieszka ma 1 żeton czerwony, 5 zielonych i 7 żółtych. Czy może kupić zabawkę, która kosztuje: 

 A) 2 żetony czerwone i 7 zielonych  B) 4 czerwone żetony 
 C) 10 zielonych żetonów  D) 23 żółte żetony 

17. Pewna dwucyfrowa liczba ma tę własność, że gdy zamienimy miejscami jej cyfry, to zwiększa się o 9. Jaka 
może być suma cyfr tej liczby? 

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

18. W klasie Michała, liczącej 23 uczniów, jest 15 osób umiejących jeździć na łyżwach i 12 osób, które potrafią 
jeździć na nartach. Jaka może być liczba uczniów, którzy jeżdżą zarówno na łyżwach, jak i na nartach? 

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

19. Pierwszy dzień pewnego miesiąca wypadł we wtorek, a ostatni dzień tego miesiąca – w czwartek. Jaki to 
mógł być miesiąc? 

 A) marzec  B) lipiec  C) wrzesień  D) listopad 

20. Na zawodach judo każdy zawodnik miał stoczyć jedną walkę z każdym innym. Jeden z zawodników doznał 
kontuzji i wycofał się z turnieju zanim stoczył wszystkie swoje walki. Pozostałe walki odbyły się zgodnie z 
planem. Ilu mogło być zawodników, jeśli ł ącznie odbyło się 9 walk? 

 A) 4  B) 5  C) 6   D) 7 
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