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XVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

13 stycznia 2016 
klasa 6 szkoły podstawowej 

Test trwa 90 minut 

Otrzymujesz od nas 92 punkty – 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. Zegarmistrz ma pięć zegarów. Jeden z nich spóźnia się o 3 minuty, drugi spóźnia się o 5 minut, a pozostałe trzy spieszą: 

o 7 minut, o 2 minuty i o 1 minutę. Ze wszystkich tych zegarów najpóźniejszą godzinę, 1724, wskazuje zegar z kukułką. Wśród 
zegarów zegarmistrza jest zegar wskazujący godzinę: 

 A) 1714 B) 1716 C) 1718 D) 1722 

 2. Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma miarę 30°. Jaka może być miara jednego z pozostałych kątów tego trójkąta? 

 A) 60° B) 75° C) 90° D) 120° 

 3. Jacek z urny zawierającej kolorowe kulki wyjął 4 kulki: trzy zielone i jedną białą. Następnie wrzucił kulki z powrotem do urny i 
w drugim losowaniu wyjął dwie kulki niebieskie i dwie białe. Ponownie wrzucił kulki do urny i wylosował cztery kulki po raz 
trzeci, otrzymując tym razem każdą kulkę w innym kolorze. Ile kulek mogło być w tej urnie? 

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

 4. Pewna czterocyfrowa liczba ma sumę cyfr równą iloczynowi cyfr. Jedną z cyfr tej liczby może być: 

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

 5. Kwadrat można rozciąć na dwie części, z których da się ułożyć: 

 A) trójkąt równoramienny B) trójkąt, który nie jest równoramienny 
 C) pięciokąt D) sześciokąt 

 6. Pewien czworokąt ma dwie pary równoległych boków. Wynika stąd, że: 

 A) jest on rombem B) jego przekątne dzielą się na połowy 
 C) ma dwa kąty tej samej miary D) każda przekątna dzieli go na dwa przystające trójkąty 

 7. W ogródku wbite jest 5 słupków. Każde dwa słupki łączymy jednokolorowym sznurkiem, przywiązując oba końce sznurka do 
słupków. Możemy to zrobić tak, aby do żadnego słupka nie były przywiązane dwa sznurki tego samego koloru, jeśli mamy do 
dyspozycji: 

 A) sznurki w 3 kolorach B) sznurki w 4 kolorach C) sznurki w 5 kolorach D) sznurki w 6 kolorach 

 8. Dwudziestu uczniów usiadło przy 10 stolikach, po dwie osoby przy każdym stoliku. Ile mogło być wśród nich dziewczynek, jeśli 
wiemy, że każda dziewczynka siedziała razem z chłopcem? 

 A) 10 B) 12 C) 7 D) 3 

 9. Jaka może być suma cyfr trzycyfrowej liczby, która jest podzielna przez 4, przez 5 i przez 9? 

 A) 9 B) 12 C) 18 D) 27 

10. Maciek robi własną kostkę do gry, naklejając na ścianach papierowego sześcianu 15 oczek. Chce je przy tym ponaklejać w taki 
sposób, by naprzeciwko ściany z parzystą liczbą oczek zawsze znajdowała się ściana z nieparzystą liczbą oczek. Ile ścian z 
parzystą liczbą oczek może mieć kostka Maćka, jeśli na każdej ścianie naklei przynajmniej jedno oczko? 

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 
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11. Najstarszym dzieckiem pana Pawła jest jedenastoletni Jacek, a najmłodszym – czteroletnia Ania. Ile dzieci może mieć pan Paweł, 
jeśli ł ącznie mają one 30 lat? 

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

12. Po wykreśleniu której z poniższych cyfr, z pozostałych trzech można ułożyć (wykorzystując każdą cyfrę jeden raz) trzycyfrową 
liczbę podzielną przez 12? 

 A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 

13. Nazwijmy trojaczkami takie trzy dwucyfrowe liczby pierwsze, które mają jednakową cyfrę dziesiątek. Jaką cyfrę dziesiątek mogą 
mieć trojaczki? 

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

14. W miejsce każdej gwiazdki w działaniu 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 chcemy wstawić znak dodawania, odejmowania lub mnożenia tak, 
by po wykonaniu otrzymanego działania dostać wynik 10. Możemy to zrobić wstawiając: 

 A) dokładnie jeden znak „+” B) dokładnie dwa znaki „+” 
 C) dokładnie trzy znaki „+” D) dokładnie cztery znaki „+” 

15. Jeśli pomnożymy wiek pana Jacka (w latach) i wiek jego mamy (w latach), to otrzymamy 2016. Ile lat mogą mieć łącznie pan 
Jacek i jego mama? 

 A) 92 B) 95 C) 98 D) 100 

16. Przez punkt na płaszczyźnie poprowadzono takie trzy proste, że każde dwie z nich tworzyły kąt o tej samej mierze. Jaka mogła 
być miara tego kąta? 

 A) 30° B) 45° C) 60° D) 90° 

17. W turnieju szachowym każdy zawodnik miał rozegrać z każdym innym dwie partie. Jeden z zawodników po rozegraniu trzech 
partii źle się poczuł i wycofał się z turnieju, pozostali zawodnicy rozegrali swoje partie zgodnie z planem. Jaka mogła być liczba 
rozegranych partii w tym turnieju? 

 A) 23 B) 27 C) 28 D) 33 

18. Szachownicę o wymiarach 6×6 rozcięto na dwie części jednym prostym cięciem. Jaka mogła być liczba rozciętych czarnych pól? 

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

19. Pewna pięciocyfrowa 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, czwarta cyfra – liczbie trójek, a piąta cyfra – liczbie 
czwórek. Jaka może być suma cyfr takiej liczby? 

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

20. Bartek i Agata mają trochę pieniędzy w  monetach pięciozłotowych i dwuzłotowych. Bartek ma dwa razy więcej pięciozłotówek 
niż dwuzłotówek, a Agata ma dwa razy więcej dwuzłotówek niż pięciozłotówek, przy czym każde z dzieci ma tyle samo 
pieniędzy. Ile pieniędzy może mieć każde z dzieci? 

 A) 18 zł B) 24 zł C) 36 zł D) 48 zł 

21. Jakie może być pole czworokąta, który powstaje przez połączenie środków boków prostokąta o polu 36? 

 A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 

22. Trzymetrowy sznurek rozcięto na trzy części, z których druga była półtora raza dłuższa niż pierwsza, a trzecia o 20 cm krótsza 
niż druga. Wśród trzech otrzymanych kawałków był kawałek długości: 

 A) 60 cm B) 80 cm C) 1m D) 1 m 20 cm 

23. Bartek i Agata mają razem 15 zł, Agata i Marysia mają razem 19 zł, a Marysia i Bartek mają razem 21 zł. W takim razie: 

 A) Agata ma mniej niż 7 zł B) Bartek ma więcej niż 9 zł  
 C) Marysia ma mniej niż 12 zł D) Marysia ma o 6 zł więcej niż Agata 
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