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Krakowska Matematyka 2011/2012 

Nie od razu Kraków zbudowano 

Etap międzyszkolny 

POWODZENIA! 

Obliczenia z brudnopisu trzeba przepisać pod odpowiednim zadaniem!  

Droga Królewska rozpoczyna się na Placu Matejki. Następnie idziemy obok Barbakanu, przez 
Bramę Floriańską, ulicę Floriańską, Rynek Główny i ulicami: Grodzką oraz Kanoniczą na 
wzgórze Wawelskie.  

          

Pomnik Grunwaldzki                Barbakan                  Brama Floriańska       Kościół Mariacki 

Zadanie 1. (1pkt) W niedzielę 1 kwietnia Joasia z rodzicami i rodzeństwem wybrała się na spacer 
Drogą Królewską. Rodzice obiecali, że Wawel będą zwiedzać w Dzień Dziecka. W jaki dzień 
tygodnia wypadnie wtedy 1 czerwca? 

A) sobota   B) piątek   C) czwartek   D) środa 

Na Placu Matejki stanął w 1910r Pomnik Grunwaldzki. Ufundował go wybitny kompozytor i polityk 
Ignacy Jan Paderewski. Podczas II wojny światowej pomnik ten został zburzony, a odbudowano go 
w 1976r. 
 
Zadanie 2. (1pkt) Na pomniku umieszczono napis. 
Przyjrzyj się bardzo uważnie literom i podaj, 
ile z nich ma oś symetrii: 

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

Zadanie 3. (1pkt) W tym napisie są litery, których  
używa się jako cyfr w systemie rzymskim  
(nie odwracając ich). Największą liczbą rzymską,  
jaką można z nich utworzyć jest liczba, która  
w zapisie dziesiętnym jest równa:  
A) 50    B) 350 C) 500  D) 550 
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Zadanie 4. (1pkt) Latem w Barbakanie odbywają się Turnieje Rycerskie. W czasie turnieju 
szermierczego rozgrywanego systemem „każdy z każdym” odbyło się 15 walk. Ilu było 
szermierzy?   

A) 5    B) 6    C) 7    D) 8 
 
Zadanie 5. (1pkt) Na Rynku Głównym postawiono skarbonkę, do której 
zbierane są pieniądze na odnowę zabytków Krakowa. Pewnego dnia po 
podliczeniu zawartości skarbonki okazało się, że liczba monet o nominale 
5 zł była podzielna przez 2 i przez 5. Ile monet o nominale 5 zł było w tej 
skarbonce? 
 A) 202  B) 224   C) 225   D) 230 

Kościół Mariacki powstał w latach 1290-1300, a słynny gotycki ołtarz wykonał wspaniały rzeźbiarz 
Wit Stwosz w latach 1477-1489 .  
 

Zadanie 6. (1pkt) Poprawnie zapisany wiek powstania kościoła Mariackiego oraz ołtarza Wita 
Stwosza to: 
A) XII i XIV wiek  B) XII i XV wiek          C) XII I i XV wiek         D) XIII i XIV wiek  

Zadanie 7. (1pkt) W Ratuszu była ogromna szafa, a w niej było 5 skrzyń. W każdej skrzyni były 3 
pudełka, a w każdym pudełku 10 złotych monet. Szafa, skrzynie i pudełka były pozamykane na 
klucz. Ile co najmniej zamków trzeba otworzyć, aby wyjąć 50 monet?  

A) 5    B) 6       C) 7    D) 8  

Zadanie 8. (2pkt) Jeśli poprawnie obliczysz wartość wyrażenia, otrzymasz wysokość wieży 
Ratuszowej wyrażonej w metrach:    

( 32 
· 23 – 5 · 22 

· 3 ) · 2  + ( 80 : 4 · 2 + 6 ) = ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………….……………………………………………… 

Zadanie 9. (3pkt) Kwiaciarka na Rynku Głównym przygotowała 2 rodzaje wiązanek: 3 róże, 
2 irysy i przybranie kosztują 28zł 50gr, natomiast 1 róża, 2 irysy i przybranie - 18zł 50gr. Ile 
kosztuje róża, a ile irys, jeśli przybranie kosztuje 2zł 50gr? Zapisz obliczenia. 
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Zadanie 10. (2pkt) W jednej z sal Muzeum Narodowego w Sukiennicach na ścianie powieszono 
jeden obok drugiego 5 jednakowych kwadratowych obrazów. Otrzymano prostokąt. Ile razy obwód 
tego prostokąta jest większy od obwodu jednego z tych kwadratowych obrazów? Zapisz obliczenia. 

 

 

 

 

 

 
 
Zadanie 11. (2pkt) Obraz Jana Matejki Hołd pruski jest czasem przewożony z Sukiennic do 
innych muzeów. Jest transportowany w ogromnej skrzyni. Z wnętrza Sukiennic przenosi go przez 
galeryjkę na wysokości II piętra specjalny podnośnik. Skrzynia wraz z obrazem nawiniętym na 
olbrzymi wałek waży pół tony. Waga skrzyni stanowi połowę całego ciężaru, a obraz i wałek ważą 
tyle samo. Podaj w kilogramach wagę obrazu, skrzyni i wałka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 12. (3pkt) W Sukiennicach można również podziwiać inny obraz Jana Matejki Bitwa pod 
Racławicami namalowany w 1888 roku. Rzeczywiste wymiary obrazu wynoszą :   40dm × 89dm 

a) Podaj w metrach, jakie byłyby wymiary tego obrazu w skali 10 : 1, 
b) Oblicz obwód reprodukcji tego obrazu wykonanej w skali  1: 100   
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Zadanie 13. (2pkt) Obok Sukiennic można kupić akwarelowe widoki Krakowa. W poniedziałek 
sprzedano 10 obrazów, następnego dnia o połowę więcej, w środę sprzedano o 5 obrazów więcej 
niż we wtorek, w czwartek 2 razy mniej niż w środę, w piątek trzykrotnie mniej niż razem w środę  
i czwartek. Ile obrazów wystawiono na sprzedaż w poniedziałek, jeżeli na sobotę zostało tylko 25 
obrazów?  
 

 

 

 

 
 
 
Zadanie 14. (3pkt) W Kamienicy Hipolitów można zwiedzać: gabinecik, gabinet, sypialnię, 
bawialnię, pokój kolekcjonera, pokój babci, przedpokój, pokój panienki, salon, jadalnię i sypialnię 
małżeńską. Od kilku lat w muzeum mieszka sławny kot Hipolit. Gdyby każdego dnia roku 2012 kot 
spał kolejno w każdym z wymienionych pomieszczeń, a po noclegu w sypialni małżeńskiej, 
ponownie spał w gabineciku, gabinecie itd., to ile razy spałby w sypialni, a ile razy w pokoju babci? 
Zapisz obliczenia. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 15. (3pkt) Do ponumerowania stron ręcznie ilustrowanego Ewangeliarza Zbigniewa 
Oleśnickiego przechowywanego w Bibliotece Katedralnej użyto 249 cyfr. Ile numerowanych stron 
ma ta książka? Zapisz rozwiązanie. 

 

 

 

 

 

 


