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WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

STOPIEŃ SZKOLNY  

 

1.  Test konkursowy zawiera 31 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 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.) 
Dane są liczby zapisane w systemie rzymskim: XLV i XCIX. Najmniejsza wspólna wielokrotność 
tych liczb jest równa 

A. 9    B. 495   C. 4851  D. 6435 
 
Zadanie 2. (1 p.) 
Które z podanych wyrażeń dla x = –5  przyjmuje inną wartość niż dla x = 5?  

A. x2  – 25  B. |x| + 5  C. (x – 5)(x + 5) D. −
1

5
 x – 5 

 
Zadanie 3. (1 p.) 
W pewnej miejscowości mierzono temperaturę w południe. Średnia tych temperatur z 6 dni 

od poniedziałku do soboty była równa –3C. Średnia temperatur mierzonych od tego samego 
poniedziałku przez 7 dni do niedzieli była równa −2oC. Jaką temperaturę wskazywał 
termometr w niedzielne południe? 

A. −4C   B. 0C   C. 4C   D. 8C 
 
Zadanie 4. (1 p.) 
Ile jest wszystkich pięciocyfrowych liczb, których suma cyfr jest równa 2? 

A.  4    B. 5   C. 6   D.  10 
 
Zadanie 5. (1 p.) 
Odcinkowi długości 3 cm narysowanemu na mapie w skali 1 : 500 000 odpowiada w terenie 
odcinek długości  

A. 150 km  B. 50 km   C. 15 km             D. 5 km 
 
Zadanie 6. (1 p.) 

Ile kroków długości  
2

3
 m zrobi człowiek na drodze 1,5 km? 

A. 1000  B. 1500  C. 1950  D. 2250 
 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 7. (1 p.) 
Ile jest liczb naturalnych, których zaokrąglenie do setek jest równe 500? 

A. 49  B. 50    C. 99    D. 100 
 
Zadanie 8. (1 p.) 
Cyfrą jedności iloczynu 11 · 23 · 37 · 49 jest 

A. 1   B. 3   C. 7   D. 9 
 
Zadanie 9. (1 p.) 
Jaką cyfrę należy wpisać zamiast #, aby liczba 31586#  była podzielna przez 6? 

A. 1    B. 4   C. 6   D. 7  
 
Zadanie 10. (1 p.) 
Lipiec pewnego roku miał cztery poniedziałki i cztery piątki. Jakim dniem tygodnia był 1 lipca 
tamtego roku? 

A. Niedzielą.   B. Piątkiem.  C. Środą.   D. Wtorkiem. 
 
Zadanie 11. (1 p.) 
Pole równoległoboku wynosi 20 cm2. Wysokości mają wymiary 4 cm i 2 cm. Obwód tego 
równoległoboku wynosi 

A. 28 cm   B. 30 cm  C. 36 cm  D. 42 cm  
 
Zadanie 12. (1 p.) 
Które z wyrażeń ma największą wartość? 
A. −2,25 + 0,99  B. −2,25 − 0,99 C. −2,25 · 0,99  D. −2,25 : 0,99  
 
Zadanie 13 (1 p.) 
Biały sześcian włożono do naczynia z niebieską farbą. Sześcian ten zanurzył się w farbie 

do 
1

4
 swojej wysokości. Jaka część powierzchni sześcianu ma teraz kolor niebieski? 

A. 
1

3
    B.  

1

4
   C. 

1

5
   D. 

1

6
 

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 14. (1 p.) 
Która równość jest fałszywa? 

A. 12 l = 12000 cm3  B. 12 min = 0,12 h  C. 11 mm = 0,011 m  D.  1,2 dag = 0,000012 t 
 

Zadanie 15. (1 p.) 
Punkt E należy do boku AB trójkąta ABC oraz |EA| = 6 cm, |EB| = 3 cm. Pole trójkąta ABC jest 
równe 12 cm2. Pole trójkąta EBC jest równe 

A. 6 cm2  B. 4 cm2  C. 3,75 cm2  D. 2 cm2 

Zadanie 16. (1 p.) 
Julia miała za zadanie powiększyć pewną liczbę o 20%, ale przez pomyłkę zmniejszyła tę 
liczbę o 20%. O ile procent musi teraz powiększyć otrzymaną liczbę, aby uzyskać początkowo 
oczekiwany wynik? 

A. o 20%   B. o 40%   C. o 50%   D. o 150% 
 
Zadanie 17. (1 p.) 
Pole powierzchni sześcianu wynosi 294 cm2. Jaką objętość ma ten sześcian? 

A. 147 cm3  B. 343 cm3   C. 441 cm3   D. 2401 cm3 
 
Zadanie 18. (1 p.) 

Wartość wyrażenia 
1

2+
1

2+
1
2

 jest równa 

A. 
2

9
 B. 

5

12
   C. 2

2

5
   D. 4,5 

 
Zadanie 19. (1 p.) 
Jaką miarę ma kąt utworzony przez minutową i godzinową wskazówkę zegara o godzinie 
9:30? 

A. 90o   B. 95o   C. 105o   D. 110o 

 
Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 20. (1 p.) 
Jaka jest miara kąta przyległego do kąta α (patrz rysunek)? 

 
 
 
 
 
 
 

A. 165o   B. 150o   C. 30o   D. 15o 
 
Zadanie 21. (1 p.) 
Które wyrażenie algebraiczne przedstawia kwadrat liczby x zwiększony o 6? 

A. 2x + 6  B. x2 + 6  C. (x + 6)2  D. x2 + 62 

Zadanie 22. (1 p.) 
Basen wyposażony jest w dwa niezależne krany. Pierwszy z nich napełnia pusty basen wodą 
w ciągu 2 godzin, a drugi kran napełnia pusty basen w ciągu 6 godzin. Ile czasu potrzeba na 
napełnienie pustego basenu, jeśli odkręcimy obydwa krany jednocześnie?  

A. 1 godzinę   B. 1,5 godziny   C. 2 godziny   D. 3 godziny  
 
Zadanie 23. (1 p.)   
Obwód pewnego trójkąta wynosi 30 cm. Które z odcinków o podanych niżej długościach 
(w cm) mogą być jego bokami? 

A. 16, 8, 6.  B. 8, 8, 14.  C. 15, 6, 9.  D. 6, 7, 17. 

Zadanie 24. (1 p.) 
Sto dwudziestą siódmą cyfrą po przecinku w liczbie 0,5(0357) jest 

A. 7   B. 5   C. 3   D. 0 

Zadanie 25. (1 p.) 
Ile godzin ma wiek (100 lat)? 

A.  ok. 9 000   B.  ok. 37 000   C. ok. 526 000  D. ok. 877 000 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
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Zadanie 26. (2 p.) 
Bliźniacy Bolek i Lolek chodzą do tej samej szkoły. Bolek idzie do szkoły 20 minut, a Lolek 30 
minut. Ile minut po Lolku wyszedł z domu Bolek, jeżeli spotkał Lolka w połowie drogi 
do szkoły? Zapisz obliczenia. 
 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Zadanie 27. (2 p.)  
Kwadrat podzielono na trzy jednakowe prostokąty (patrz rysunek), każdy 
o obwodzie 32 cm. Oblicz obwód tego kwadratu. Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 28. (2 p.) 
Liczba a przy dzieleniu przez 7 daje resztę 4, liczba b przy dzieleniu przez 7 daje resztę 5, zaś 
liczba c przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6. Jaką resztę z dzielenia przez 7 daje liczba 
a + b + c? Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 29. (3 p.) 
Kostka mydła ma kształt prostopadłościanu. Piotr zauważył, że po 19 dniach wszystkie 

wymiary mydła zmniejszyły się o 
1

3
 swych początkowych wartości. Na ile jeszcze dni wystarczy 

tego mydła Piotrowi, jeżeli będzie je zużywać w takim samym tempie jak dotychczas? 
Zapisz obliczenia. 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 
Zadanie 30. (3 p.) 
W szklarni rosło 150 tulipanów - czerwonych i żółtych. Żółte tulipany stanowiły 
40% wszystkich tulipanów. Po tym jak sprzedano pewną liczbę żółtych tulipanów, to żółte 
tulipany stanowią 10% wszystkich tulipanów, które pozostały. Ile żółtych tulipanów 
sprzedano? Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 31. (3 p.) 
Dany jest trapez ABCD o podstawach AB i CD. Na podstawie AB leży taki punkt E, że odcinek 
CE rozcina trapez na dwie figury o równych polach. Wiedząc, że |AB| = 26 i |CD| = 12, oblicz 
długość odcinka AE. Zapisz obliczenia. 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 


