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Krakowska Matematyka 2011/2012
Nie od razu Kraków zbudowano
Etap międzyszkolny
POWODZENIA!

Obliczenia z brudnopisu trzeba przepisać pod odpowiednim zadaniem!
Zadanie 1. (1 pkt) Wartość wyrażenia

4 ⋅ (4 2 − 3 ⋅ 4 + 1) ⋅ (32 + 2 2 ) wskazuje, ile lat upłynęło

w roku 2012 od powstania pierwszej konnej linii tramwajowej Dworzec Kolejowy – Rynek Główny
– Most Podgórski:
A) 60 lat
B) 78 lat
C) 100 lat
D) 130 lat

Zadanie 2. (1 pkt) Ile razy od godziny 0:00 do godziny 23:59 na zegarze elektronicznym Dworca
Głównego w Krakowie pokażą się jednocześnie wszystkie cztery cyfry: 2, 0, 1, 2; w dowolnej
kolejności (zero na początku nie wyświetla się np. 9:35)?
A) 5
B) 9
C) 10
D) 14
Zadanie 3. (1 pkt) Sukiennice mają prawie 100m długości. Iloczyn czterech różnych dodatnich
liczb naturalnych jest równy 100. Suma tych liczb jest równa:
C) 22
D) 30
A) 14
B) 18
Zadanie 4. (1 pkt) Każda liczba zapisana na cegle jest iloczynem
dwóch liczb z cegieł, które ją podtrzymują. Między liczbę 3 i 7
należy wpisać liczbę:
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

Zadanie 5. (1 pkt) Szesnaście krakowskich kamienic zaprojektował architekt Teodor Talowski. Oto
ozdoby z kamienic „Pod pająkiem” i „Pod osłem”. Najwięcej osi symetrii ma element z fotografii
A)

B)

C)

Zadanie 6. (1 pkt) Wartość wyrażenia: MCCXX – (DCXXV + CCXLVII)
jest równa:
A) 328
B) 348
C) 528
D) 548
Zadanie 7. (1 pkt) Na jednym z fresków Stanisława Wyspiańskiego
w kościele Franciszkanów jest taki wielokąt wypukły, w którym
z jednego wierzchołka można narysować 5 przekątnych. Jest to:
A) pięciokąt
B) sześciokąt
C) siedmiokąt D) ośmiokąt
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D)

Zadanie 8. (1 pkt). Podaj miarę kąta ADC w trapezie ABCD
wiedząc, że trójkąt ACD jest równoramienny DC = AD ,
kąt ACB ma miarę 90o, a kąt BAC ma miarę 40°. AB
A) 100o

B) 130o

C) 140o

D) 150o

C

D

CD
A

40o

B

Zadanie 9. (4 pkt) Z okazji świątecznego kiermaszu na Rynku Głównym, na prostokątnym placu
o wymiarach 24 m i 10 m ustawiono kramy, tak jak na rysunku. Między kramami znajduje się
alejka długości 24 m. O ile metrów różni się obwód mniejszego kramu od obwodu większego
kramu po drugiej stronie alejki? Zapisz obliczenia.
2,5m
3m

Zadanie 10. (3 pkt) Po otwarciu kramu rano w poniedziałek, sprzedawczyni miała 80 szopek.
W poniedziałek sprzedała pewną ich liczbę, we wtorek sprzedała tyle samo, a w środę sprzedała
tyle co w poniedziałek i we wtorek razem. W czwartek rano zostało tyle szopek, ile sprzedała do tej
pory. Ile szopek sprzedano w poniedziałek? Zapisz obliczenia.

2

W Muzeach: Etnograficznym i Podziemiach Rynku można zobaczyć chaty, w jakich mieszkali
nasi przodkowie.
Zadanie 11. (5 pkt) W pewnej chacie było pięć pomieszczeń: dwie izby, spiżarnia, schowek i sień.
Duża izba była trzy razy większa od mniejszej i zajmowała połowę powierzchni chaty. Spiżarnia
zajmowała

1
1
, a schowek
powierzchni chaty. Prostokątna sień miała wymiary 1,5 m x 3 m. Jaką
12
7

powierzchnię miała chata? Jaką powierzchnię miała mała izba? Zapisz obliczenia.

Zadanie 12. (4 pkt) Cegła gotycka miała wymiary 26-28cm x 12-13cm x 8-9 cm.
Do naprawy fragmentu muru potrzebne były prostopadłościenne cegły o wymiarach 27 cm, 12 cm
i 8 cm. Ile cegieł o podanych wymiarach można ułożyć w sztapel (prostopadłościan) o wymiarach
2,4 m × 2,16 m × 60 cm? Zapisz obliczenia.

Z okazji uroczystych pochodów królewskich – koronacyjnych,
triumfalnych lub pogrzebowych – na trasie zawieszano mechaniczne
orły, które machały skrzydłami lub płakały. Jednego z takich orłów
można dziś oglądać w kościele Mariackim.
Zadanie 13. (3 pkt) Na ulicy rozwieszono 26 orłów na 4 linach. Na
pierwszej linie najmniej, na czwartej najwięcej i trzy razy więcej niż na pierwszej. Na drugiej linie
było więcej orłów niż na pierwszej, ale mniej niż na trzeciej linie. Ile orłów rozwieszono na każdej
linie? Odpowiedź uzasadnij.
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Zadanie 14. (4 pkt) Do kościoła świętych Piotra i Pawła przyszła pewna grupa turystów, aby
obserwować doświadczenie z wahadłem Foucaulta. Połowa z nich usiadła w ławkach. Po
10 minutach weszło kilka spóźnionych osób i wtedy liczba turystów tej grupy zwiększyła się o 8 %.
Ilu turystów tej grupy przyszło punktualnie, jeśli wiadomo, że ich liczba nie przekraczała 70 osób?
Zapisz obliczenia.

Św. Anny

Św. Floriana

Nawiedzenia NMP

Św. Krzyża

Zadanie 15. (2 pkt) W czterech krakowskich kościołach: Św. Anny, Św. Floriana, Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i Św. Krzyża, odpusty przypadają w różne dni roku. W kościołach:
Św. Krzyża i Nawiedzenia NMP odpust jest w tym samym miesiącu. W kościele Nawiedzenia
NMP i kościele Św. Floriana odpust jest w taki sam kolejny dzień miesiąca. Podaj dzień i miesiąc,
w którym odbywa się odpust w każdym z kościołów, jeżeli wiadomo, że są to dni:
8 IX, 14 IX, 20 X, 8 XII.
Kościół Św. Anny ...................................................
Kościół Św. Floriana ...............................................
Kościół Nawiedzenia NMP.....................................
Kościół Świętego Krzyża ........................................
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