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KRAKOWSKA MATEMATYKA 2009/2010
etap międzyszkolny
W rocznicę bitwy pod Grunwaldem
Zad. 1. [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) 19726
B) 14090
C) 12681
D) 1409
Zad. 2. [0-1] Na proporcu na kopii rycerza Jaksy widnieje regularna gwiazda sześcioramienna.
Utworzona została ona przez nałoŜenie na siebie dwóch trójkątów równobocznych. KaŜdy z tych
dwóch trójkątów ma pole równe 36 cm2. Pole powierzchni zacieniowanego sześciokąta wynosi:
A) 30 cm2
B) 24 cm2
C) 32 cm2
D) 27 cm2
Przeczytaj uwaŜnie tekst, a następnie rozwiąŜ zadania 3, 4, 5, 6:
Wielki Mistrz wypowiedział wojnę królowi polskiemu 14 sierpnia 1409 roku i od razu najechał na
przygraniczne ziemie polskie. Pod Czerwińskiem wojska z Wielkopolski i Małopolski przekroczyły
Wisłę po moście pontonowym 30 czerwca 1410 roku. Połączyły się z siłami z Mazowsza i Litwy
2 lipca, a po tygodniu wkroczyły na terytorium Zakonu KrzyŜackiego, kierując się na Malbork.
Rankiem 15 lipca 1410 roku spotkały się z wojskami krzyŜackimi na polach pomiędzy wsiami
Grunwald, Stębark i Łodwigowo. Lewe skrzydło wojsk unii tworzyły główne siły polskie i składały
się w większości z cięŜkiej jazdy. Prawe skrzydło tworzyło rycerstwo z Wielkiego Księstwa
Litewskiego, składające się w większości z lekkiej kawalerii. Łącznie wojska unii stawiły się w
liczbie 90 chorągwi.
Armia Wielkiego Mistrza liczyła o jedną chorągiew więcej niŜ wojska Królestwa Polskiego.
W armii krzyŜackiej walczyło 250 rycerzy-braci zakonnych. Resztę stanowili rycerze-goście z całej
Europy. W bitwie poległo około 8000 walczących po stronie krzyŜackiej, a prawie 4000 dostało się
do niewoli.
Po bitwie wojska unii odpoczywały jeden dzień. 17 lipca wyruszyły w stronę stolicy państwa
krzyŜackiego. Po drodze zajmowały wszystkie twierdze zakonne. Główne siły polsko-litewskie
pojawiły się w Malborku 10 dni po bitwie grunwaldzkiej. Twierdzy jednak nie zdobyto.
Pokój zawarto 1 stycznia 1411 roku w Toruniu.
W 550 rocznicę na polu bitwy odsłonięto Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego, składający
się z 3 części:
• granitowego obelisku,
• jedenastu 30-metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko-ruskich
chorągwi,
• amfiteatru z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
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Zad. 3. [0-1] Gdyby wszystkie maszty z Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego postawić jeden na
drugim, to taka budowla byłaby równa budynkowi:
A) Willis Tower w Chicago (0,442 km)
B) Rose Rotana Suites w Dubaju (3330 dm)
C) China World Trade Center w Pekinie (0,33 km)

D) Novotel w Warszawie (111 m)

Zad. 4. [0-1] Kroniki zakonne zanotowały, Ŝe w wyniku bitwy grunwaldzkiej siły krzyŜackie
4
zmniejszyły się o . Ile liczyły wojska krzyŜackie przed rozpoczęciem bitwy?
5
A) 20 tysięcy
B) 15 tysięcy
C) 12 tysięcy
D) 10 tysięcy
Zad. 5. [0-1] W bitwie poległo o trzech braci-rycerzy więcej niŜ 0,8 liczby braci-rycerzy
uczestniczących w walce, czyli:
A) 203
B) 253
C) 1970
D) 6403
Zad. 6 [0-3] Jeśli poprawnie obliczysz wartość wyraŜenia, dowiesz się, ile chorągwi krzyŜackich
brało udział w bitwie:
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)
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4
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Podaj, ile chorągwi litewskich walczyło pod Grunwaldem? …………………….

Zad. 7. [0-2] Ile dni upłynęło pomiędzy wypowiedzeniem wojny przez KrzyŜaków a zawarciem
pokoju w Toruniu? Zapisz obliczenia.

Zad. 8. [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. 9. [0-2] W średniowieczu uŜywano róŜnych jednostek długości, między innymi były to: krok i
stopa. Wiadomo, Ŝe 3 kroki i 1 stopa to dwa razy więcej niŜ 3 stopy i 1 krok. Ile stóp liczy krok?
Uzasadnij odpowiedź.

Zad. 10. [0-4] W prywatnym skarbczyku wielkiego mistrza znaleziono naszyjniki trzech rodzajów:
z dwiema perłami, z jedną perłą oraz takie, które nie miały pereł. Naszyjników bez pereł było dwa razy
mniej niŜ wszystkich pozostałych. W 99 naszyjnikach było razem 100 pereł. Ile było naszyjników z jedną
perłą? Przedstaw sposób rozwiązania.

Zad. 11. [0-5] Z okazji 600-lecia zwycięstwa grunwaldzkiego wydano kolorowy album. Do
ponumerowania jego stron uŜyto 3013 cyfr. Ile stron ma ten album? Przedstaw swoje rozwiązanie
i podaj odpowiedź.

Zad. 12. [0-3] W stajni jest 6 koni. Pierwszy koń zjada worek paszy w ciągu jednego dnia, drugi
w ciągu dwóch dni, trzeci w ciągu trzech dni, i tak dalej ... szósty w ciągu sześciu dni. Które konie
szybciej zjedzą worek paszy: dwa pierwsze konie razem, czy wszystkie pozostałe konie razem?
Uzasadnij odpowiedź.
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Zad. 13. [0-3] Iloczyn liczby słuŜących rycerza Jaksy, liczby jego dzieci i liczby jego lat wynosi
16059. Ile lat ma rycerz Jaksa, ile ma dzieci i ilu ma słuŜących? Przedstaw sposób rozwiązania.

1
1
kubka miodu i dolał wody do pełna. Następnie wypił kubka
6
3
1
wody z miodem i znowu dolał wody do pełna. Potem wypił
kubka wody z miodem i znowu
2
dolał wody. W końcu wypił całą zawartość kubka. Czego wypił więcej, miodu czy wody?
Przedstaw obliczenia.

Zad. 14 [0-3] Rycerz Jaksa wypił

Zad. 15. [0-3] Nad wozem rycerza Jaksy rozciągnięto płócienny daszek chroniący przed słońcem.
Oblicz, ile łokci kwadratowych ma cały daszek, PQRS jeśli wiesz, Ŝe pole środkowego prostokąta
ABCD jest równe 1 łokieć kwadratowy. Ponadto odcinki AD, DS, QB i BC są równe oraz odcinki PA, AB,
DC i CR równieŜ są równe. Przedstaw sposób rozwiązania.
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