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Krakowska Matematyka 2010/2011
Kraków wśród przyjaciół – miasta bliźniacze
Etap międzyszkolny – czas 75 minut
POWODZENIA!
Kraków współpracuje na zasadzie miast bliźniaczych z czterema miastami.
Są to: Mediolan (Włochy), Norymberga (Niemcy), Kijów (Ukraina) oraz Leuven ( Belgia).
Zad. 1 [1p] Na rysunku poniŜej przedstawiono godła państw.
Niemcy
Włochy
Belgia

Ukraina

Ile z nich nie ma osi symetrii?
A) 1
B) 2

D) 4

C) 3

Zad. 2 [1p] W Kijowie są trzy linie metra. Łączna długość tych linii w kilometrach wyraŜa się
liczbą naturalną, która przy dzieleniu przez 2 daje resztę 1, a przez 3 – resztę 2, przez 4 daje
resztę 3. Zatem łączna długość trzech linii metra jest równa:
A) 61 km

B) 59 km

C) 57 km

D) 53 km

Zad. 3 [1p] W kwiaciarni na stacji metra sprzedawca miał w koszu 102 róŜe, w tym: 24 białe,
42 czerwone i 36 Ŝółtych. Jaka jest największa liczba jednakowych bukietów, które moŜna ułoŜyć
tak, aby w kaŜdym z bukietów były kwiaty kaŜdego koloru i nie została Ŝadna róŜa?
A) 102

B) 36

C) 24

D) 6

Zad. 4 [1p] W tabelce wpisano minimalną temperaturę w Norymberdze w dwa styczniowe dni:
Dzień
Piątek
Temperatura min. -4° C

Sobota
min. -8° C

Niedziela
............0.C

Poniedziałek
........ 0C

Minimalna temperatura w ciągu następnych 2 dni podnosiła się kolejno o 2 0C. Średnia minimalna
temperatura czterech dni w Norymberdze (od piątku do poniedziałku) wynosiła:
A) 5,5° C

B) –5,5° C

C) -6° C

Zad. 5 [1p] Na norymberski stadion piłkarski – Frankenstadion,
kibice przynieśli flagę, na której dwa z trzech pasów jednakowej
szerokości były podzielone. Dolny na trzy a górny na cztery równe
części (rysunek obok). Jaka część flagi jest ciemniejsza?
A)

5
8

B)

3
4

C)

11
18

D)

1

13
18

D) –8,5° C

Zad. 6 [1p] Rok powstania uczelni znajdujących się w Leuven, Kijowie, Norymberdze
i Mediolanie podano cyframi rzymskimi:
Katolicki Uniwersytet Lowański - MCDXXV
Kijowski Uniwersytet Narodowy - MDCCCXXXIV
Uniwersytet Erlanden – Norymberga - MDCCXLIII
Uniwersytet Mediolański - MCMXXIV
A)
B)
C)
D)

Wybierz i podkreśl prawdziwe zdanie:
Uniwersytet Kijowski jest „młodszy” od Uniwersytetu Mediolańskiego o 90 lat
Uniwersytet Lowański jest „starszy” od Mediolańskiego o 501 lat
Uniwersytet Lowański jest „starszy” od Uniwersytetu Norymberskiego o 318 lat
Uniwersytet Norymberski jest „młodszy” od Mediolańskiego o 99 lat
W Mediolanie moŜemy zobaczyć „marmurowy poemat” – gotycką katedrę zwaną Duomo.
Na zewnątrz katedra ozdobiona jest licznymi figurami. Wewnątrz moŜna podziwiać piękne
witraŜe, jak poniŜej po prawej stronie.

Zad. 7 [1p] O jaki najmniejszy kąt moŜna obrócić promienisty element z witraŜa, aby rysunek
wyglądał tak samo?
A) 360
B) 900
C) 1800
D) 3600
Zad. 8 [3p] W pracowni witraŜy na niebieskim kwadratowym
kawałku szkła ułoŜono trójkątną szybkę, która przesunęła się
tak, jak to widać na rysunku. Wiedząc, Ŝe szybka ma kształt
trójkąta równobocznego, a kąt α ma miarę 70°,
oblicz miary dwóch kątów: β i δ zaznaczonych
na rysunku. Opisz swoje rozumowanie, zapisz obliczenia.
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Zad. 9 [4p] Prostokątną cynową ramkę wypełniono

N

M

sześcioma kwadratowymi szybkami, podobnie jak prostokąt KLMN na rysunku. Wiedząc, Ŝe pole najmniejszego

A

B

ciemnego kwadratu jest w rzeczywistości równe 1cm2,
a obwód kwadratu B jest równy 28 cm , oblicz pole
i obwód całego prostokątnego witraŜa.
Zapisz obliczenia.

C

D

E
L

K

Zad. 10 [2p] Liczba figur znajdujących się na zewnątrz katedry Duomo jest liczbą czterocyfrową,
podzielną przez 5. Jej cyfry tysięcy i setek są jednakowe, cyfra dziesiątek jest od nich 2 razy
większa, a cyfra jedności jest o 1 większa od cyfry dziesiątek. Znajdź tę liczbę.

Zad. 11 [4p] Obliczając poprawnie wartość wyraŜenia arytmetycznego dowiesz się, ile musiałbyś
pokonać schodów, aby dotrzeć na dach katedry Duomo. Zapisz obliczenia. (Uzasadnij odpowiedź).
(99 – 97 + 95 – 93 +91 – 89 +.............+11 – 9 + 7 – 5 + 3 – 1) •
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9 + 5 • 22 =

Zad. 12 [4p] W norymberskim Muzeum Zabawek moŜna oglądać ciekawe latawce. Oblicz pole
latawca w rzeczywistości, jeŜeli na rysunku w skali 1:20 ma wymiary:

Zapisz obliczenia:

Zad. 13 [3p] Oto fotografie róŜnych fontann lub studni, kaŜda z innego miasta braterskiego
Krakowa. Dopasuj odpowiednie miasto do odpowiedniej fotografii, korzystając z poniŜszych zdań,
z których kaŜde zawiera jedną informację prawdziwą i jedną fałszywą.
- Fotografia II jest z Norymbergii, a III z Leuven.
- Fotografia IV jest z Norymbergii, a II z Kijowa.
- Fotografia I jest z Leuven, a II – z Mediolanu.

I) Fontanna
na pl. Niepodległości

II) Fontanna przed zamkiem

III) Fontanna Mądrości

IV) Piękna Studnia

Fotografia I jest z .....................................................................................................................
Fotografia II jest z .....................................................................................................................
Fotografia III jest z ...................................................................................................................
Fotografia IV jest z ..................................................................................................................
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Zad. 14 [4p] W pobliŜu Wawelu znajduje się drogowskaz
z odległościami do miast partnerskich. Z Mediolanu do
Norymbergii przez Kraków jest 1600 km. Z Krakowa do
Norymbergii jest o 440 km mniej niŜ z Krakowa do Leuven.
Z Krakowa do Mediolanu jest o 140 km bliŜej niŜ z Krakowa
do Leuven. Oblicz, ile kilometrów jest z Krakowa do Leuven,
Mediolanu i Norymbergii. Zapisz rachunki.

Zad. 15 [4p] Dwaj turyści z Krakowa jadąc do Kijowa pokonali łącznie 750 km. Droga, jaką
przejechali szosami była 2 razy dłuŜsza, od tej którą przejechali koleją. Autobusem przejechali
3 razy tyle co samochodem osobowym. Jak długo turyści podróŜowali samochodem osobowym,
jeŜeli wiadomo, Ŝe jechali wtedy ze średnią prędkością 75 km/h? Zapisz obliczenia.

Wynik podaj w postaci wyraŜenia dwumianowanego ( w godzinach i minutach).
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