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Krakowska Matematyka 2014/2015 

„Kraków cesarsko – królewski” – etap międzyszkolny 

Czas 75 minut. W wyznaczonych miejscach powinno być pełne rozwiązanie. Trzeba je przepisać z brudnopisu. 
POWODZENIA! 

Zadanie 1. (1p.) Na herbie „średnim” Austro-Węgier są różne korony. Oto rysunki czterech z tych 
koron. Ile z nich nie ma osi symetrii? 

          

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

Zadanie 2. (1p.) Liczba małych koron zdobiących „średni” herb Austro-Węgier jest drugą 
w kolejności dwucyfrową liczbą pierwszą. Oprócz tego jest jeszcze jedna duża korona. Liczba tych 
koron na „średnim” herbie Austro-Węgier jest liczbą: 

 A) podzielną przez 7 B) podzielną przez 3 C) o sumie cyfr 6 D) liczbą nieparzystą 

Zadanie 3. (1p.) Herb Rzeczypospolitej Krakowskiej, przypominający obecny herb Krakowa, 
zadekretowano uchwałą z 16 listopada 1816 r. Jeśli zapiszemy całą datę w systemie rzymskim, to 
dwa razy pojawi się cyfra: 

 A)  I B)  V C)  X D)  M 

Zadanie 4. (1p.) Kopiec Kościuszki budowano w latach 1820 – 1823. Każdy rok, w którym 
budowano kopiec, zapisano na osobnej kartce cyframi arabskimi. Ile różnych liczb możemy 
otrzymać, układając za każdym razem wszystkie te kartki jedna obok drugiej (kartki nie mogą na 
siebie nachodzić)? 

 A)  6 B)  12 C)  16 D)  24 

Zadanie 5. (1p.) Budowę Kopca Kościuszki zakończono w sobotę 25 października 1823 r. 
Pierwszy stycznia roku 1823 przypadł: 

 A)  we wtorek B)  w środę C)  w czwartek D)  w piątek 

Zadanie 6. (1p.) Wokół Kopca Kościuszki Austriacy zbudowali fort. Wewnętrzny mur ma kształt 
jedenastokąta. Jeśli do trzech jego boków: pierwszego, trzeciego i piątego, dorysujemy na zewnątrz 
pięciokąty tak, że bok pięciokąta jest jednocześnie bokiem jedenastokąta, to otrzymamy kształt 
muru zewnętrznego. Liczba wierzchołków takiego wielokąta wynosi:     

 A)  16 B)  18 C)  20 D)  26  
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Zadanie 7. (4p.) W pewnym sześciokącie każde dwa kolejne boki są prostopadłe. Długości boków 
wynoszą: 3 cm, 5 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm, 16 cm (niekoniecznie w tej kolejności). Oblicz pole tego 
sześciokąta. Rozpatrz wszystkie możliwe przypadki. Uzasadnij i zapisz odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zadanie 8. (2p.) Przez prostokątne pole 
przeprowadzono tor kolejowy (jak na rysunku), 
wskutek czego powierzchnia uprawna zmniejszyła 
się o obszar w kształcie równoległoboku BKDL. 
Oblicz, o ile zmniejszyła się powierzchnia 
uprawna, jeżeli AB=125 m, BC=72,5 m oraz 
DK=LB=20,4 m. Zapisz obliczenia i odpowiedź 
z jednostką. 
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Zadanie 9. (3p.) W XIX wieku ze Lwowa do Wiednia podróżowano dyliżansem i pociągiem. 
W 1845 r. dyliżans pocztowo-osobowy odjeżdżał ze Lwowa o 21:00. Następnego dnia o 7:00 był 
postój na śniadanie w Przemyślu, o 13:00 obiad w Przeworsku. Trzeciego dnia o 7:00 postój 
w Bochni, o 12:30 postój w Podgórzu. O 21:00 dyliżans odjeżdżał do Lipnika.  
O godzinie 5:00 z Lipnika wyruszał pociąg, który przyjeżdżał do Wiednia o 13:00. Oblicz, ile razy 
dłużej trwała cała podróż na trasie ze Lwowa do Wiednia (razem z postojami i przesiadką) niż część 
podróży pokonanej pociągiem. Uzasadnij i zapisz odpowiedź. 
 

 

 

 

 

Zadanie 10. (3p.) Na stacji początkowej do pociągu wsiadła pewna liczba pasażerów. Na 
pierwszym przystanku wysiadło 3/5 liczby pasażerów i wsiadło 5 pasażerów, na drugim przystanku 
wysiadło 2/7 liczby pasażerów, którzy dojechali do tego przystanku i wsiadło 7 pasażerów. Ilu 
pasażerów wsiadło na początkowej stacji, jeśli do trzeciego przystanku dojechało 22 pasażerów? 
Uzasadnij i zapisz odpowiedź. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11. (2p.) Suma 13 różnych liczb naturalnych większych od zera wynosi 92. Znajdź te 
liczby. Zapisz uzasadnienie i podaj odpowiedź. 
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Zadanie 12. (3p.) W 1892 roku zostały wydane pierwsze karty pocztowe w zaborze austriackim. 
Pochodzą z Krakowa i Przemyśla. Zosia miała w pięciu pudełkach kolekcję pocztówek z Krakowa. 
W każdym pudełku po tyle samo. Gdy Zosia wyjęła z każdego pudełka po 6 pocztówek, to wtedy 
we wszystkich pudełkach zostało razem tyle, ile było w dwóch pudełkach na początku. Ile 
pocztówek liczyła kolekcja Zosi? Uzasadnij rozwiązanie i podaj odpowiedź. 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. (3p.) Arkusz tektury ma 36 cm długości i 30 cm szerokości. W każdym rogu wycięto 
kwadrat o boku 4 cm. Przez zagięcie czterech prostokątów powstałych na bokach i oklejenie 
dookoła taśmą otrzymano otwarte pudełko. Oblicz objętość tak wykonanego pudełka. Zapisz 
obliczenia i podaj wynik z jednostką. 

 

 

 

 

 
 
Zadanie 14. (3p.) Pewna liczba a przy dzieleniu przez 7 daje resztę 2. Inna liczba b przy dzieleniu 
przez 7 daje resztę 3. Jaką resztę przy dzieleniu przez 7 daje liczba 3a+5b ? Uzasadnij odpowiedź. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 15. (3p.) W 1850 roku władze austriackie podjęły decyzję, aby Kraków stał się twierdzą. 
Jeśli poprawnie obliczysz wartość wyrażenia arytmetycznego, dowiesz się, ile złotych reńskich 
wydano na ten cel w roku 1851. Zapisz obliczenia. 
 (103)2 – (– (52 • 22)2) • ((4 + 6)2)2 : 10 =  


