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I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 

6 kwietnia 2022 
klasy 2–3 szkół ponadpodstawowych 

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.  

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego MATEMATIX 2022!  
 

Komitet Organizacyjny Konkursu 

1. Jaką cyfrę jedności może mieć liczba będąca kwadratem liczby naturalnej? 
 A) 1  B) 3  C) 5    D) 7 

 2. Czworokąt, w którym przekątne są prostopadłe musi być: 
 A) kwadratem B) rombem C) równoległobokiem  D) trapezem 

 3. Jaka może być długość najdłuższego boku trójkąta, którego obwód ma długość 13 cm? 
 A) 4 cm  B) 5 cm  C) 6 cm   D) 7 cm 

 4. Suma odwrotności trzech liczb naturalnych, z których żadne dwie nie są jednakowe wynosi 1. Jedną z tych 
trzech liczb może być: 

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

 5. Dwucyfrowa liczba o iloczynie cyfr równym 12 może być podzielna przez: 
 A) 2   B) 3  C) 4    D) 6 

 6. W którym z poniższych wielokątów można pokolorować każdy wierzchołek na biało lub na czarno w taki 
sposób, żeby dowolne dwa sąsiadujące wierzchołki były różnych kolorów? 

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

 7. Która z poniższych nierówności jest spełniona przez przynajmniej jedną liczbę rzeczywistą? 
 A) x < x2  B) x > x2  C) x < x3   D) x > x3 

 8. Dwa wierzchołki sześciokąta foremnego pokolorowano na biało, a cztery pozostałe – na czarno. Jaka może 
być liczba takich przekątnych tego sześciokąta, których oba końce są różnych kolorów? 

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

 9. Suma dwóch liczb niewymiernych może być równa: 
 A) 0  B) 1  C) π    D) 2π 

10. Który z poniższych wielokątów można rozciąć na trzy przystające części? 
 A) trójkąt równoboczny B) równoległobok nie będący prostokątem 
 C) kwadrat   D) sześciokąt foremny 

11. Suma pierwszej i trzeciej liczby jest równa sumie drugiej i czwartej liczby, a suma pierwszej i drugiej liczby 
jest większa niż suma trzeciej i czwartej liczby. Która z czterech liczb może być największa? 

 A) pierwsza liczba B) druga liczba C) trzecia liczba  D) czwarta liczba 

12. Jeśli od liczby dwucyfrowej odejmiemy liczbę z niej powstałą przez zamianę miejscami obu cyfr, to 
możemy otrzymać wynik: 

 A) 9  B) 12  C) 15    D) 18 

13. Ile może wynosić różnica liczby krawędzi i liczby ścian wielościanu? 
 A) 2  B) 3  C) 4    D) 5 
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14. Który z poniższych warunków można wykreślić tak, aby istniała liczba naturalna n spełniająca pozostałe 
trzy warunki? 

 A) n jest kwadratem liczby naturalnej B) n jest liczbą trzycyfrową 
 C) n jest sześcianem liczby naturalnej D) NWD (n, 6) = 1 

15. Które z poniżej podanych punktów na płaszczyźnie leżą w odległości większej niż 5 od początku układu 
współrzędnych? 

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

16. Liczby całkowite dodatnie x i y spełniają warunek: xy – yx = 1. Suma x + y może wynosić: 
 A) 2  B) 3  C) 4   D) 5 

17. Które z poniższych punktów leżą po tej samej stronie prostej o równaniu y = 3x – 1 co punkt (1, 1)? 
 A) (2, 6)  B) (3, 7)  C) (–1, –2)  D) (–2, –8) 

18. Trójkąt powstały przez połączenie środków trzech boków trójkąta może mieć pole, które stanowi: 
 A) 1/2 pola wyjściowego trójkąta  B) 1/3 pola wyjściowego trójkąta 
 C) 1/4 pola wyjściowego trójkąta  D) 1/5 pola wyjściowego trójkąta 

19. Pewna elektroniczna gra polega na modyfikacji wyświetlanej na ekranie liczby przy pomocy dwóch 
przycisków – zielonego i czerwonego. Naciśnięcie przycisku zielonego zwiększa wyświetlaną liczbę 
dwukrotnie, a naciśnięcie przycisku czerwonego zmniejsza wyświetlaną liczbę o 3. Każda gra rozpoczyna 
się od liczby 1. Czy jest możliwe doprowadzenie do sytuacji, gdy na ekranie wyświetlana będzie liczba: 

 A) 40  B) 50  C) 60   D) 70 

20. Dane są trzy liczby całkowite, z których żadne dwie nie są jednakowe. Ile może wynosić suma sześcianów 
tych liczb? 

 A) 9  B) 19  C) 91   D) 99 

21. Przekrój płaszczyzną ostrosłupa prawidłowego o podstawie trójkąta może być: 
 A) trójkątem równobocznym  B) trójkątem nierównobocznym 
 C) czworokątem   D) pięciokątem 

22. Istnieje taka liczba całkowita dodatnia n, dla której następująca liczba jest kwadratem liczby naturalnej: 
 A) n2 + 1  B) n2 + 2  C) n2 + 3  D) n2 + 4 

23. Jaka może być liczba boków wielokąta, którego każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe? 
 A) 4  B) 6  C) 8   D) 10 

24. Która z poniższych liczb jest kwadratem pewnej liczby naturalnej? 
 A) 123 · 125 B) 147 · 149 C) 151 · 153  D) 113 · 115 

25. Pewna liczba naturalna n ma dokładnie 2 dzielniki (dodatnie). Jaka może być liczba dzielników (dodatnich) 
liczby 2n? 

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

26. Suma pewnych czterech liczb jest liczbą wymierną. Ile spośród tych czterech liczb może być liczbami 
niewymiernymi? 

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

27. Czworokąt, który ma dwie pary równych kątów:  
 A) musi mieć przynajmniej jedną parę równoległych boków 
 B) musi mieć dwie pary równoległych boków 
 C) musi mieć przynajmniej jedną parę równych boków 
 D) musi mieć dwie pary równych boków 

28. Jaki kąt mogą tworzyć dwie osie symetrii wielokąta foremnego, który ma mniej niż 10 boków? 
 A) 20°  B) 30°  C) 40°  D) 45° 
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