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Krakowska Matematyka 2016/2017
„Nad Wisłą” – etap wojewódzki
W każdym z zadań od 1 do 6 jest jedna poprawna odpowiedź. W wyznaczonych miejscach powinno być pełne
rozwiązanie. Trzeba je przepisać z brudnopisu. Czas 75 minut. Powodzenia!

Wisła – rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. (...) Rzeka, milczący świadek życia
Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987.
pokoleń, ich rodzenia się i umierania.
Zadanie 1. (1p.) Przyjmujemy, że długość Wisły to 1047 km. Jeżeli do liczby 1047 będziemy, bez
odstępów, dopisywać po prawej stronie liczby o jeden mniejsze od poprzedniej, to będziemy
otrzymywać coraz większe liczby wielocyfrowe. Ile najmniej liczb musimy dopisać do liczby 1047,
aby otrzymać wielocyfrową liczbę parzystą podzielną przez 5.
A) 3

B) 5

C) 7

D) 8

Zadanie 2. (1p.) Kilometr zerowy Wisły (wykorzystywany w żegludze) znajduje się blisko
Oświęcimia w miejscu, gdzie do Wisły wpływa rzeka Przemsza. Na osi liczbowej litera „T”
odpowiada Tyńcowi (63 km 500 m Wisły), litera „W” Wawelowi (76 km 500 m Wisły). Która
z liter odpowiada Kolejowemu Klubowi Wodnemu (74 km 400 m)?
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Zadanie 3. (1p.) Na rysunkach poniżej są cztery znaki żeglugowe. Wybierz poprawną odpowiedź.
Najmniej osi symetrii ma znak:

A)

B)
Ograniczona
głębokość

C)
Nakaz nadania
sygnału dźwiękowego

D)
Nakaz zachowania
szczególnej ostrożności

Ograniczona
szerokość szlaku

Zadanie 4. (1p.) Tomek wypożyczył kajak w Kolejowym Klubie Wodnym i pływał po Wiśle przez
2 godziny 3 kwadranse i 7 minut. Ile to minut?
A) 252 minuty

B) 172 minuty

C) 157 minuty

D) 127 minuty

Zadanie 5. (1p.) W roku 1961 oddano Stopień Wodny Dąbie. W pewnym miesiącu 1961 roku
niedziela trzykrotnie wypadła w dniu parzystym. Jaki dzień tygodnia wypadł dwudziestego tego
miesiąca?
A) piątek

B) czwartek

C) środa

D) poniedziałek

Zadanie 6. (1p.) Rysunek obok przedstawia maszt umocowany linami.
Ile trójkątów jest na tym rysunku? Wybierz poprawną odpowiedź.
A) 4

B) 5

C) 6
1

D) 10

Zadanie 7. (3p.) Na rysunku obok wymiary podane są w centymetrach. Oblicz obwód prostokątnej
tablicy. Jakiej długości bok miałby ten znak, gdyby był kwadratem o takim samym obwodzie jak
prostokąt? Zapisz obliczenia i podaj wynik z jednostką.

Zadanie 8. (4p.) W prostokącie ABCD o bokach długości 3 cm i 4 cm narysowano przekątne AC
i BD o długości 5 cm. Oblicz sumę obwodów wszystkich trójkątów, jakie można wskazać na tym
rysunku. Zapisz obliczenia. Podaj wynik w decymetrach i centymetrach.

Zadanie 9. (3p.) 15 sierpnia 2007 pod Wawelem odbył się wyścig bolidu F1, samolotu Edge 540
oraz motorowej łodzi wyścigowej F350. Każdy z pojazdów musiał pokonać 1200 m. Austriak
wyprzedził bolid oraz był na mecie wcześniej niż Polak. Motorówka była za bolidem. Niemiec był
na mecie szybciej niż motorówka. Podaj, kto kierował jakim pojazdem, w jakiej kolejności
zawodnicy dotarli do mety i jakie czasy uzyskali? Pomiar czasu rozpoczęto w tym samym momencie. Czasy jakie uzyskali zawodnicy kierujący tymi pojazdami to: 21,91 sek., 38,35 sek. i 42,36 sek.
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Zadanie 10. (4p.) W marcu 2010 r. słynny podróżnik Marek Kamiński przepłynął kajakiem
941 kilometrów żeglownej części Wisły. Ekspedycja rozpoczęła się 6 marca 2010 r. na tzw.
kilometrze zerowym Wisły. Pierwszego dnia podróżnik pokonał z trudnościami 60 km. Kolejno na
wszystkich trzech śluzach – w Dworach, Smolicach oraz Borku Szlacheckim musiał przenieść
kajak, bo śluzy były zamknięte z powodu oblodzenia. Dwory od Borku Szlacheckiego są oddalone
o 45 km 800 m. Ze Smolic od Borku Szlacheckiego jest 32 km 500 m. Ze Smolic do pierwszego
noclegu w Tyńcu płynął 39 km 500 m. Oblicz, na którym kilometrze znajdują się śluzy w Dworach,
Smolicach oraz Borku Szlacheckim. Zapisz obliczenia i podaj wyniki z jednostką.

Zadanie 11. (3p.) Latem 1925 roku ulewne deszcze sprawiły, że krakowskie Błonia zamieniły się
w olbrzymie jezioro, po którym można było pływać łódką. Jeśli prawidłowo obliczysz wartość
wyrażenia, dowiesz się, o ile decymetrów podniósł się wtedy poziom Wisły. Zapisz wyniki
cząstkowe swoich obliczeń. Otrzymany wynik podaj również w metrach.

21 – 6 • 3 + 43 – (23 • 22 – 30 : 5 • 3 – 7) =
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Zadanie 12. (4p.) Na Bulwarach Wiślanych pod Wawelem są stoliki do gry w szachy. Można też
grać w inne gry. Piotrek przyniósł żetony z liczbami. Wybrał do gry dwa żetony. Na jednym z nich
po jednej stronie była liczba 18, a na drugim liczba 16. Okazało się, że po jednokrotnym rzucie obu
żetonów można uzyskać sumy: 27, 28, 33 lub 34. Jaka liczba jest po drugiej stronie żetonu z liczbą
18, a jaka po drugiej stronie żetonu z liczbą 16? Znajdź wszystkie możliwe rozwiązania. Zapisz
uzasadnienie i odpowiedź.

Zadanie 13. (4p.) Gdyby się umówiły w Noc Świętojańską Krakowianki
i wrzucały do Wisły w taki sposób małe i duże wianki:
1 mały, 1 duży, 2 małe, 1 duży, 3 małe, 1 duży, 4 małe, 1 duży, 1 mały, 2 duże,
2 małe, 2 duże, 3 małe, 2 duże, 4 małe, 2 duże, 1mały, 3 duże, 2 małe 3 duże, ... itd.
a) Jaki wianek wrzuciłyby jako pięćdziesiąty? Mały czy duży? Narysuj lub zapisz uzasadnienie.
b) Ile muszą przygotować małych wianków, aby w ten sposób wrzucając wianki do Wisły, wrzucić
na końcu pięć dużych wianków jeden po drugim? Podaj odpowiedź i uzasadnij.

Zadanie 14. (2p.) Przypuśćmy, że w Wiśle pływa złota rybka, która spełnia trzy życzenia.
Załóżmy, że Jankowi udałoby się ją złowić i jako trzecie życzenie wypowiadałby za każdym razem:
„życzę sobie jeszcze trzech życzeń”. Ile życzeń musiałaby spełnić rybka, zanim Janek
wypowiedziałby po raz piąty życzenie „życzę sobie jeszcze trzech życzeń”? Zapisz uzasadnienie
i odpowiedź.
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