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WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

1.  Test konkursowy zawiera 27 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich 
rozwiązanie masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz prawidłową 
odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 
B , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 
zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. Przedstaw tok rozumowania prowadzący 
do wyniku. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj ścieralnego długopisu, korektora, ołówka ani 
gumki. Nie komunikuj się z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Podczas rozwiązywania zadań nie możesz korzystać z kalkulatora. 

8.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

9.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

10.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 
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Zadanie 1. (1 p.) 
Ile kilometrów przeleci jaskółka w ciągu 1 minuty, jeśli założymy, że będzie leciała ze stałą 
prędkością 51,4 m/s? 

A. 3,084  B. 5,14   C. 51,4   D. 3084 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Kwadrat sumy wszystkich jednocyfrowych liczb pierwszych ma wartość 

A. 729   B. 676   C. 324   D. 289 
 
Zadanie 3. (1 p.) 
Jeśli do średniej arytmetycznej liczb 7 i 𝑏 dodamy kwadrat liczby 𝑎, otrzymamy 

A. (
7+𝑏

2
+ 𝑎)

2
  B. 

7𝑏

2
+ 𝑎2  C. 

7+𝑏

2
+ 𝑎2  D. 

(𝑎+7+𝑏)2

2
 

 
Zadanie 4. (1 p.) 
Zaznacz wartość wyrażenia 3 · 2,52 – 0,43 · 102. 

A. 6,25   B. 11,32  C. 12,35  D. 13,34 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Kąt wewnętrzny dziewięciokąta foremnego ma miarę 

A. 108  B. 120   C. 140   D. 144 

 
Zadanie 6. (1 p.) 
Rozcinając pewien wielokąt wzdłuż przekątnej, otrzymano dwa stukąty. Ile wierzchołków 
miał ten wielokąt przed rozcięciem? 

A. 100   B. 102   C. 198   D. 200 
 
Zadanie 7. (1 p.) 
Jeżeli przekątna kwadratu ma długość 5, to jego pole wynosi 
A. 50   B. 18,75  C. 12,5   D. 6,25 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 8. (1 p.) 
Jeżeli równanie 5(a + 3x) - 2x2 = -8 spełnia liczba x = -2, to a jest równe 

A. -9,2   B. 1,2   C. 2,8   D. 6 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Na planie w skali 1 : 15 000 pastwisko jest kwadratem o polu 9 cm2. Zaznacz rzeczywistą 
powierzchnię tego pastwiska. 

A. 13,5 m2  B. 20,25 ha  C. 13,5 ha  D. 2025 ha 
 
Zadanie 10. (1 p.) 

Do której potęgi należy podnieść liczbę √3, aby otrzymać liczbę 310? 

A. 40   B. 30   C. 20   D. 12 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Końce podstawy trójkąta równoramiennego mają współrzędne  (2,1)  i  (6,1). Pole trójkąta 
jest równe 10 j2. Które współrzędne może mieć trzeci wierzchołek tego trójkąta? 

A. (-4, 4)  B. (6, 4) C. (4, 5) D. (4, -4)  
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Ścianami bocznymi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego są trójkąty o bokach 20 cm, 20 cm 
i 10 cm. Suma długości krawędzi tego ostrosłupa jest równa 

A. 50 cm  B. 90 cm  C. 150 cm  D. 180 cm 
 
Zadanie 13. (1 p.) 
Dane są liczby: a = (42)125, b = 22520, c = 3128 · 5128, d = 15125. Zaznacz prawdziwą nierówność.  

A. a < b  B. d < b  C. c < d   D. d < a 
 
Zadanie 14. (1 p.) 
Do 4 kg dziesięcioprocentowego roztworu kwasu octowego dolano 1 kg wody. Zaznacz 
stężenie otrzymanej mieszaniny. 

A. 4%   B. 5%   C. 8%   D. 10% 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 15. (1 p.) 

Uczniowie klasy VIIIa: Ania, Basia, Celina i Darek wyznaczali zmienną 𝑏 ze wzoru 𝑃 =
𝑎+𝑏

2
∙ ℎ. 

W poniższej tabeli przedstawiono rezultaty ich pracy. Który z uczniów poprawnie wykonał 
to zadanie? 

Uczeń Ania Basia Celina Darek 

Rezultat 𝑏 =
ℎ𝑃 − 𝑎

2
 𝑏 =

2𝑃

ℎ
− 𝑎 𝑏 =

ℎ𝑃

2
− 𝑎 𝑏 =

2𝑃 − 𝑎

ℎ
 

A. Ania   B. Basia  C. Celina  D. Darek 
 
Zadanie 16. (1 p.) 
Trójkąty prostokątne ABC i DEF są podobne. Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 
5 cm i 12 cm, a przeciwprostokątna trójkąta DEF ma długość 26 cm. Jaką długość ma krótsza 
przyprostokątna trójkąta DEF? 

A. 2,5 cm  B. 10 cm  C. 13 cm  D. 24 cm 
 
Zadanie 17. (1 p.) 
Która cyfra znajduje się w rzędzie jedności liczby 1 + (1 + 22022)2022? 

A. 2   B. 5   C. 6   D. 8 
 
Zadanie 18. (1 p.) 

Liczba całkowita a spełniająca warunek a <  √112 − 72  < a + 1 jest równa 

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

 
Zadanie 19. (1 p.) 
Pani Ania przejechała trasę dwa razy dłuższą niż pan Wojtek. Czas przejazdu pani Ani 

stanowił 
2

3
 czasu przejazdu pana Wojtka. Ile razy szybciej jechała pani Ania? 

A. 1,5   B. 2   C. 2,5   D. 3 
 
Zadanie 20. (1 p.) 
Graniastosłup prawidłowy i ostrosłup prawidłowy mają po tyle samo krawędzi. Graniastosłup 
ma 10 ścian. Wskaż zdanie prawdziwe. 

A. Graniastosłup ma 20 wierzchołków. 
B. Ostrosłup ma 13 ścian. 

C. Graniastosłup ma 16 krawędzi. 
D. Ostrosłup ma 12 wierzchołków. 

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 21. (2 p.) 
Wnuczek ma tyle miesięcy ile dziadek ma lat. Razem mają 91 lat. Ile lat ma dziadek, 
a ile wnuczek? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Zadanie 22. (2 p.) 
Stolarz wykonał w ciągu jednego dnia 230 listewek. Okazało się, że przekroczył plan o 15%. 
Ile listewek zaplanował wykonać w ciągu tego dnia? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
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Zadanie 23. (2 p.)  
Na bokach AB i BC trójkąta równobocznego ABC 
zbudowano kwadraty (patrz rysunek). Wyznacz 
miarę kąta wypukłego CFE. Zapisz obliczenia 
i odpowiedź. 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Zadanie 24. (3 p.) 
Pusty duży słój o pojemności 4 litrów waży 1,4 kg, a mały słoik o pojemności 0,7 litra waży 
0,3 kg. Mały słoik pełny miodu waży 1,14 kg. Ile waży duży słój pełny miodu? Zapisz 
obliczenia i odpowiedź. 
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Zadanie 25. (3 p.) 
Test z matematyki pisało 61 uczniów. Nikt nie 
otrzymał oceny niedostatecznej (1). Na diagramie 
przedstawiono liczbę ocen dopuszczających (2), 
dostatecznych (3) i bardzo dobrych (5). Wiadomo, 
że stosunek liczby ocen celujących (6) do liczby 
ocen dobrych (4) jest równy 1 : 4. Ilu uczniów 
otrzymało ocenę dobrą, a ilu celującą?  
Zapisz obliczenia i odpowiedź.  
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Zadanie 26. (4 p.) 
Trapez prostokątny ma pole równe 24 cm2. Krótsza przekątna dzieli go na dwa trójkąty 
prostokątne równoramienne. Wyznacz długość dłuższej przekątnej tego trapezu.  
Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  



Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane dla uczniów szkół podstawowych woj. podlaskiego w r. szk. 2022/2023 
STOPIEŃ REJONOWY 

9 z 10 

Zadanie 27. (4 p.) 
Z sześciennej kostki o krawędzi 3 cm wycięto 
cztery jednakowe graniastosłupy (patrz 
rysunek).  
Wyznacz objętość otrzymanej bryły.  
Zapisz obliczenia i odpowiedź.  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


