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Krakowska Matematyka 2019/2020  

„Rok Świętego Jana Pawła II” – etap wojewódzki 
Czas 75 minut. W wyznaczonych miejscach powinno być pełne rozwiązanie. Trzeba je przepisać z brudnopisu. 

POWODZENIA! 

Karol Wojtyła został księdzem w roku MCMXLVI, biskupem w roku MCMLVIII,  
kardynałem w roku MCMLXVII, papieżem w roku MCMLXXVIII. 

Zadanie 1. (1 p.) Ile lat minęło od roku, w którym Karol Wojtyła został księdzem do roku, 
w którym został kardynałem?  

 A)  XI B)  XXI C)  XXVI D)  LXVII 

Zadanie 2. (1 p.) Jeżeli zaznaczymy na osi liczbowej lata 1978, 2005, 2011, 2014, w ten sposób, że 
między rokiem 1978 a 2014 są 24 kratki (odcinki jednostkowe lub jednostki), to między rokiem 
1978 a 2005 będzie: 

 A)  27 kratek B)  21 kratek  C)  18 kratek D)  9 kratek 

Zadanie 3. (1 p.) Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku, a zmarł 2 kwietnia 2005 r. Ile razy 
w ciągu jego życia luty miał 29 dni? 

 A)  20 B)  21 C)  22 D)  23 

Zadanie 4. (1 p.) Pierwsza pielgrzymka do ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II trwała od 2 do 
10 czerwca 1979 roku. W czasie tej pierwszej pielgrzymki papież odwiedził Kraków dwukrotnie: 
6 i 10 czerwca. W jakich dniach tygodnia Jan Paweł II był wtedy w Krakowie, jeśli 1 maja w roku 
1979 przypadał we wtorek? 

 A)  środa i sobota  B)  wtorek i niedziela  C)  wtorek i sobota  D)  środa i niedziela 

Zadanie 5. (1 p.) Wzdłuż ołtarza o długości 5 m i 34 cm ustawiono kwiaty w doniczkach 
o średnicach: 12 cm, 18 cm, 24 cm i 30 cm, zaczynając od najmniejszej. Doniczki ustawiono 
w jednej linii, jedna obok drugiej, bez odstępów, powtarzając sposób ustawienia doniczek 
przedstawiony na rysunku poniżej.  

 

 

Jaka doniczka będzie stała na końcu? 

 A)  o średnicy 12 cm B)  o średnicy 18 cm C)  o średnicy 24 cm D)  o średnicy 30 cm 

Zadanie 6. (1 p.) Paweł zaprojektował ornament w ten sposób, że do każdego boku kwadratu 
dorysował na zewnątrz prostokąt. Stykające się boki kwadratu i prostokąta są równe. Wszystkie 
dorysowane prostokąty są jednakowe. Ile osi symetrii ma ta nowa figura (zaprojektowany 
ornament)? 

 A)  0 B)  1 C)  2 D)  4 
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Zadanie 7. (2 p.) Jeśli poprawnie obliczysz wartość wyrażenia, dowiesz się, ile dni trwała 
najkrótsza, V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Zapisz obliczenia czyli wyniki cząstkowe, a nie 
tylko sam wynik.        3 ∙ [(30 ∙ 2 – 2 ∙ 7) : 23] : 3 – (55 : 11) : 5 = 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8. (3 p.) Podłoga (podest) ołtarza w kształcie prostokąta narysowana na planie w skali 
1 : 200 ma wymiary 12 cm   9 cm.  

a) Jakie są rzeczywiste wymiary tej podłogi (podestu)?  

b) Ile metrów bieżących taśmy należy przygotować, aby okleić tą taśmą cały podest dookoła? 

Zapisz obliczenia i podaj odpowiedzi z jednostką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 9. (2 p.) W miejscu zaplanowanego spotkania z Papieżem dochodziło do ołtarza pięć 
głównych dróg, a do każdej z tych dróg można było dojść jedną z pięciu różnych ulic. Natomiast do 
każdej z ulic wytyczono po pięć ścieżek. Każda ścieżka była z innego parkingu. Ile wytyczono 
wszystkich dojść z parkingów do ołtarza? Zapisz obliczenia lub uzasadnienie.  
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Zadanie 10. (3 p.) Piotr przyniósł pewną liczbę kartek. Z tych wszystkich kartek można było 
wyciąć 28 dużych identyfikatorów albo 42 mniejsze identyfikatory tak, że każda kartka została 
wykorzystana w całości. Wyciął 16 dużych identyfikatorów, a potem ze wszystkich pozostałych 
kartek tylko małe identyfikatory. Ile przygotował małych identyfikatorów? Zapisz uzasadnienie 
i zapisz odpowiedź.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 11. (5 p.) Na trasie przejazdu papieża ustawiło się jeden obok drugiego 123 uczniów klas 
czwartych pewnej szkoły podstawowej oraz ich nauczyciele. Pierwsza stała nauczycielka, potem 20 
uczniów następnie druga nauczycielka, 20 uczniów, trzecia nauczycielka itd. Na samym końcu stało 
kilku uczniów i jako ostatnia pani dyrektor.  

a) Karol stał na środku, licząc wszystkie osoby. Ile osób stało na prawo od niego?  

b) Na prawo od Oli stała pani dyrektor oraz o 18 uczniów mniej niż na lewo. W którym miejscu 
tego szeregu stała Ola licząc od lewej wszystkie osoby?  

Dla każdego podpunktu zapisz uzasadnienie i podaj odpowiedź.  
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Zadanie 12. (3 p.) Na trasie przejazdu papieża była wyłączana sygnalizacja świetlna. Na pewnym 
skrzyżowaniu światła sygnalizacyjne zmieniały się w następujący sposób: czerwone świeciło się 
84 sekundy, czerwone z żółtym – 3 sekundy, zielone – 90 sekund, żółte – 3 sekundy, znowu 
czerwone, czerwone z żółtym, itd. Ile minut w ciągu godziny paliło się zielone światło na tym 
skrzyżowaniu przed wyłączeniem sygnalizacji? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź z jednostką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. (2 p.) Papież będąc w Krakowie, zawsze mieszkał przy ulicy Franciszkańskiej 3. 
W pobliskim kościele Franciszkanów na jednej z trzydziestu ławek jest pamiątkowa tabliczka 
z informacją, że często modlił się w tym miejscu. Piotr zauważył, że te ławki stoją w dwóch 
rzędach:  

 w rzędzie po prawej i w rzędzie po lewej stronie jest po tyle samo ławek  

 w rzędzie przed ławką z tabliczką stoi sześć razy więcej ławek niż za nią.  

Ile ławek stoi przed ławką z tabliczką, w tym rzędzie z tabliczką? Uzasadnij odpowiedź.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 14. (3 p.) W październiku 1997 roku ustawiono na Błoniach 26-tonowy granitowy 
kamień, przywieziony z Tatr. Do kamienia przytwierdzono odlany w brązie herb papieski i napis: 
„Ty jesteś skała”. Czy 6000 cegieł, z których każda waży 3 kg 50 dag, jest cięższe, lżejsze, czy 
waży tyle samo co granitowy kamień? Uzasadnij odpowiedź.  

 

 

 


