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KRAKOWSKA MATEMATYKA 2009/2010
etap międzyszkolny
W rocznicę bitwy pod Grunwaldem

Zad. 1. [0-1] W konkursie wiedzy o Grunwaldzie Michał odpowiedział poprawnie na

4
pytań. Na
5

pozostałe 5 pytań nie udzielił odpowiedzi. Ile było pytań w teście?
A) 30

B) 25

C) 20

D) 5

Zad. 2. [0-1] Wojna polsko-krzyŜacka rozpoczęła się w 1409 roku. Jeśli liczbę 1409 napiszemy
kolejno 1409 razy jedna za drugą, to suma wszystkich cyfr nieparzystych występujących
bezpośrednio przed liczbą parzystą jest równa:
A) 1409
B) 12681
C) 14090
D)19726
Zad. 3. [0-1] Na kropierzu (okryciu na konia) rycerza Jaksy, widniał taki wzór:
Jaką część całego trójkąta stanowi biały obszar?
A)

6
9

B)

3
5

C)

3
4

D)

1
3

Zad. 4. [0-1] Giermkowie rycerza Jaksy mają na kubrakach naszyty wielokąt, który ma 6
przekątnych wychodzących z jednego wierzchołka. Ten wielokąt jest:
A) sześciokątem

B) siedmiokątem

C) ośmiokątem

D) dziewięciokątem

Przeczytaj uwaŜnie tekst, a następnie rozwiąŜ zadania 5, 6, 7, 8:
Grunwald jest małą wsią w województwie warmińsko-mazurskim. W jej pobliŜu, 15 lipca
1410 roku, połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie pod dowództwem Władysława
Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyŜackimi dowodzonymi przez Ulricha von
Jungingena.
Pole bitwy to teren pomiędzy wsiami Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem, połoŜony na
wysokości 215 m n.p.m. W 550 rocznicę bitwy odsłonięto tu Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego,
składający się z trzech części:
• granitowego obelisku,
• jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich
chorągwi,
• amfiteatru z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
W odległości 1,3 km na południowy wschód od Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego
znajduje się 5-metrowy kopiec usypany w sierpniu 1959 roku. Z tego miejsca król Władysław
Jagiełło dowodził wojskami.
Drugi kopiec upamiętniający Jagiełłę znajduje się na WęŜowej Górze (212 m n.p.m.)
w pobliŜu Niepołomic. Ma on wysokość 14 metrów i średnicę podstawy 30 metrów. Jego sypanie
rozpoczęto w 1910 roku, a ukończono w 1915. Według tradycji w tym miejscu, przed powrotem do
Krakowa, 25 listopada 1411 roku król dokonał przeglądu zwycięskiego wojska.
Krakowski pomnik grunwaldzki znajduje się na Placu Matejki. Został odsłonięty 15 lipca
1910 roku. W czasie wojny został zniszczony. Postawiono go na dawnym miejscu 66 lat później.
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Zad. 5. [0-1] Który z kopców Jagiełły ma wierzchołek połoŜony wyŜej nad poziomem morza i o ile
metrów?
A) kopiec grunwaldzki o 5 metrów
B) kopiec grunwaldzki o 3 metry
C) kopiec niepołomicki o 6 metrów

D) kopiec niepołomicki o 9 metrów

Zad. 6. [0-1] Gdyby wszystkie maszty z Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego postawić jeden na
drugim, to taka budowla byłaby równa budynkowi:
A) Willis Tower w Chicago (4420 dm)

B) Rose Rotana Suites w Dubaju (333 m)

C) China World Trade Center w Pekinie (3300 dm)

D) Novotel w Warszawie (111 m)

Zad. 7. [0-2] Ile dni upłynęło pomiędzy bitwą pod Grunwaldem a przeglądem wojsk
w Niepołomicach? Zapisz obliczenia.

Zad. 8. [0-3] Uzupełnij, wpisując odpowiedni rok w systemie rzymskim.
A ……… usypanie kopca Jagiełły na polu bitwy grunwaldzkiej
B ……… drugie odsłonięcie pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie
C ……… zakończenie budowy niepołomickiego kopca Jagiełły
D ……… odsłonięcie Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego na polu bitwy
Uporządkuj te daty chronologicznie:
………………………………………………

Zad. 9. [0-3] Granitowy obelisk na polu bitwy grunwaldzkiej składa się z dwóch
jednakowych postawionych na sobie i przekręconych prostopadłościanów
z wykutymi twarzami rycerzy. Podstawą kaŜdego prostopadłościanu jest kwadrat
o boku 2 m. Suma długości wszystkich krawędzi obu prostopadłościanów na
pomniku jest równa 64 m (pomijamy twarze rycerzy). Jaka jest wysokość obelisku?
Zapisz obliczenia.
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Zad. 10. [0-3] Na mapie w skali 1 : 800 000, odległość między Stębarkiem, a Łodwigowem
wynosi 2 cm, pomiędzy Stębarkiem a Ulnowem wynosi 2,5 cm, natomiast pomiędzy
Łodwigowem, a Ulnowem 1,8 cm. Jaki jest w rzeczywistości obwód (w kilometrach) trójkąta
Łodwigowo-Stębark-Ulnowo. Zapisz obliczenia.

Zad. 11. [0-3] Proporczyk na kopii rycerza Jaksy jest prostokątem o obwodzie 100 cm. Białe pole
z herbem rodowym otoczone jest ciemną obwódką o szerokości 5 cm. Oblicz pole powierzchni
obwódki. Zapisz obliczenia.


Zad. 12. [0-4] Rycerz Jaksa rozsypał na stole 10 kostek do gry. Następnie policzył sumę wszystkich
oczek na ściankach, które były widoczne (rycerz widział 5 ścianek na kaŜdej kostce). Zapisał
w swojej księdze wynik 186. Ile, co najwyŜej, szóstek mogło być na ściankach niewidocznych.
Podaj wyjaśnienie swojego rozumowania.
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Zad. 13. [0-5] Jeśli poprawnie wykonasz obliczenia, dowiesz się ile tysięcy liczyła armia polskolitewsko-rusko-tatarska podczas bitwy pod Grunwaldem i ile – wojsko litewsko-ruskie. Uzupełnij
odpowiedzi:
a)

2
2 
 1 3
⋅ 6 +  2 : ⋅ 3 − ⋅ 5 : 4 + 5 ⋅ 4 =
3
5 
 5 10

Armia polsko-litewsko-rusko-tatarska liczyła ...........................tysięcy.
b) 121 : 11 +

2 2 2 1
+ − ⋅2 =
3 6 5 2

Wojsko litewsko – ruskie liczyło ...................................... tysięcy.

Zad. 14. [0-4] KaŜdy rycerz był przypisany do konkretnego oddziału zwanego chorągwią. Wykonaj
poniŜsze zadania (zapisz wyraŜenie i oblicz jego wartość). Jeśli poprawnie wszystko wykonasz,
dowiesz się, ile chorągwi walczyło w bitwie pod Grunwaldem po kaŜdej ze stron.
A) Polacy i sprzymierzeńcy
Sumę liczb1281 i 45 zmniejsz o ich róŜnicę.

B) KrzyŜacy i sprzymierzeńcy
Od ilorazu liczb 2097 i 3 odejmij iloczyn liczb 36 i 18.

Zad. 15. [0-3] Cztery widokówki i trzy broszury o polach grunwaldzkich kosztują łącznie 28 zł,
natomiast dwie widokówki i jedna broszura kosztują łącznie 11 zł. Ile kosztuje jedna widokówka?
Zapisz obliczenia.
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