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XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 5 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 88 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 roku nieprzestępnym: 

 A) jest jeden miesiąc krótszy niż 30 dni 
 B) dokładnie 7 miesięcy jest dłuższych niż 30 dni 
 C) dokładnie 5 miesięcy jest krótszych niż 31 dni 
 D) jest jeden miesiąc dłuższy niż 31 dni 

 2. Liczba palindromiczna to taka liczba, która czytana wprzód i wspak wygląda tak samo, np. 4664. Zarówno Jacek, jak i jego 
młodsza siostra urodzili się w latach o numerach palindromicznych. Ile lat mogą mieć łącznie Jacek i jego siostra, jeśli oboje 
obchodzą dziś urodziny? 

 A) 30 B) 39 C) 45 D) 64 

 3. Zegarmistrz ma pięć zegarów, które wskazują godziny: 1534, 1528, 1525, 1531 i 1535. Wiadomo, że trzy z zegarów się spieszą, a 
dwa – spóźniają. Jaka może być prawidłowa godzina? 

 A) 1527 B) 1529 C) 1530 D) 1532 

 4. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci iloczynu liczb jednocyfrowych? 

 A) 126 B) 91 C) 98 D) 102 

 5. Najstarszym dzieckiem pani Marioli jest dwunastoletnia Agata, a najmłodszym – pięcioletni Adam. Ile dzieci może mieć pani 
Mariola, jeśli ł ącznie mają one 31 lat? 

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

 6. W pudełku jest 12 żetonów: 4 białe, 3 żółte, 3 czerwone i 2 niebieskie. Jeśli wylosujemy z tego pudełka 6 żetonów, to wśród 
wylosowanych na pewno znajdą się: 

 A) żetony przynajmniej dwóch kolorów B) żetony przynajmniej trzech kolorów 
 C) 2 żetony tego samego koloru D) 3 żetony tego samego koloru 

 7. W miejsce każdej gwiazdki w działaniu: * · * = ** wpisujemy jedną cyfrę tak, aby otrzymać prawdziwą równość oraz by użyć 
tylko dwóch różnych cyfr (każda z nich może być użyta dowolną liczbę razy). Jedną z użytych cyfr może być: 

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

 8. Ściany pewnego sześcianu zostały pomalowane na czerwono i niebiesko w taki sposób, że naprzeciwko każdej czerwonej ściany 
znalazła się ściana niebieska. Ile czerwonych ścian mógł mieć ten sześcian? 

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

 9. Staszek ma tylko monety dwuzłotowe i pięciozłotowe, przy czym dwuzłotówek ma dwa razy tyle co pięciozłotówek. Ile 
pieniędzy może mieć Staszek? 

 A) 25 zł B) 27 zł C) 32 zł D) 36 zł 

10. Pewna dwucyfrowa liczba pierwsza ma tę własność, że gdy zamienimy miejscami jej cyfry, znów otrzymamy liczbę pierwszą. 
Jaka może być suma cyfr tej liczby? 

 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 
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11. Pewna linia autobusowa ma cztery przystanki. Na pierwszy przystanek autobus przyjeżdża pusty, a na czwartym przystanku 
wszyscy pasażerowie wysiadają. W ostatnim kursie autobus przewiózł tylko 6 pasażerów, przy czym nie było wśród nich takich 
dwóch, którzy przejechali tę samą trasę (tzn. wsiedli i wysiedli na tych samych przystankach). Wobec tego: 

 A) na pierwszym przystanku wsiadły 3 osoby B) na drugim przystanku wsiadły 2 osoby 
 C) na trzecim przystanku wysiadła 1 osoba D) na czwarty przystanek przyjechało 4 pasażerów 

12. W kolejce do kasy za każdą kobietą stoi mężczyzna. Ile kobiet może stać w tej kolejce, jeśli cała kolejka liczy 13 osób? 

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

13. Gdy nauczyciel podzielił uczniów pewnej klasy na 4-osobowe grupy, to zostały mu dwie osoby bez przydziału. Kiedy tę samą 
klasę podzielił na 3-osobowe grupy to została mu jedna osoba. Ile osób może pozostać bez przydziału, jeśli klasę podzielimy na 
6-osobowe grupy? 

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

14. Pewna czterocyfrowa liczba ma tę własność, że pierwsza jej cyfra (od lewej) jest równa liczbie zer w zapisie tej liczby, druga 
cyfra jest równa liczbie jedynek w jej zapisie, trzecia cyfra – liczbie dwójek, a czwarta cyfra – liczbie trójek. Jaka może być suma 
cyfr takiej liczby? 

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

15. Dwumetrowy sznurek rozcięto na trzy części, z których pierwsza jest dwa razy dłuższa niż druga, a druga – trzy razy dłuższa niż 
trzecia. Jeden z trzech otrzymanych kawałków ma długość: 

 A) 40 cm B) 60 cm C) 80 cm D) 1 m 

16. W turnieju szachowym każdy zawodnik rozegrał z każdym innym dwie partie. Jaka mogła być liczba partii rozegranych w 
ramach turnieju? 

 A) 20 B) 24 C) 25 D) 30 

17. Kwadrat można rozciąć na takie trzy części, z których można ułożyć (wykorzystując wszystkie części): 

 A) trójkąt prostokątny B) trójkąt ostrokątny 
 C) trapez równoramienny D) równoległobok nie będący kwadratem 

18. Staszek ma o rok starszą siostrę i o dwa lata młodszego brata. Jaka może być łączna liczba lat całej trójki rodzeństwa, jeśli 
wszyscy dzisiaj obchodzą urodziny? 

 A) 25 B) 31 C) 35 D) 42 

19. Szachownicę o wymiarach 5×5 rozcięto na dwie części jednym prostym cięciem. Jaka mogła być liczba rozciętych pól? 

 A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 

20. Na stole leżą trzy stosy kamyków. Pierwszy składa się z 7 kamyków, drugi z 10 kamyków, a trzeci z 16 kamyków. 
W pojedynczym ruchu bierzemy po jednym kamyku z dwóch różnych stosów i oba kamyki przekładamy na trzeci stos. W ten 
sposób chcemy doprowadzić do sytuacji, gdy na każdym stosie będzie tyle samo kamieni. Możemy to zrobić wykonując 
dokładnie: 

 A) 3 ruchy B) 4 ruchy C) 5 ruchów D) 8 ruchów 

21. Jacek każdemu swojemu bratu dał 9 cukierków, a każdej ze swoich sióstr – 4 cukierki. W sumie rozdał 50 cukierków. Ile łącznie 
sióstr i braci może mieć Jacek? 

 A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 

22. Przemek i Robert mają łącznie 12 lat, Robert i Staszek mają łącznie 15 lat, a Staszek i Przemek mają razem 19 lat. W takim razie: 

 A) Staszek ma mniej niż 10 lat  B) jeden z chłopców ma 4 lata 
 C) najstarszy z chłopców to Robert D) Przemek jest o 5 lat młodszy od Staszka 
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