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Krakowska Matematyka 2019/2020  

„Rok Świętego Jana Pawła II” – etap szkolny 

Czas 60 minut. W wyznaczonych miejscach powinno być pełne rozwiązanie. Trzeba je przepisać z brudnopisu. 

POWODZENIA! 

18 maja 2020 roku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły. W 1978 roku został wybrany na 
papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W dniu 13 czerwca 2019 roku Sejm RP uchwalił rok 2020 Rokiem 

Świętego Jana Pawła II. 

Zadanie 1. (1 p.) Za uchwałą głosowało 417 posłów, przeciw było 4, nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Ilu posłów było nieobecnych tego dnia, jeśli wiadomo, że wszystkich posłów jest 460?  

 A)  XXXIX B)  CDXVII C)  CCCIX D)  XLIII  

Zadanie 2. (1 p.) Ile dni upłynęło od dnia urodzin Karola Wojtyły, czyli od 18 maja 1920 roku do 
dnia jego chrztu 20 czerwca 1920 roku?   

 A)  32 B)  33 C)  34  D)  38 

Zadanie 3. (1 p.) We wrześniu 1930, po zdaniu egzaminów wstępnych, Karol Wojtyła rozpoczął 
naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity. Wynik, którego 
z podanych działań jest równy 1930?  

 A)  3948 – 1994 = B)  97 · 20 = C)  986 + 934 = D)  2713 – 783 = 

Zadanie 4. (1 p.) Opłata za naukę czyli czesne było wysokie. Jako syn emerytowanego oficera 
Karol Wojtyła korzystał ze zniżki. W klasie VII jego ojciec zapłacił 50 zł w pierwszym półroczu 
i 70 zł w drugim, w klasie VIII – 70 zł i 50 zł. Ile zapłacił ojciec Karola za czesne przez te dwa lata? 

 A)  100 zł B)  120 zł  C)  140 zł D)  240 zł 

Zadanie 5. (1 p.) Na treningu Karol, Jurek i Adam stanęli w wierzchołkach trójkąta. Karol stał 
w odległości 6 kroków od Jurka i 10 kroków od Adama. Jurek stał w odległości 8 kroków od 
Adama. Karol pierwszy kopnął piłkę do Jurka, a Jurek do Adama. Adam podał piłkę Karolowi.  
Jaką drogę pokonała piłka, jeśli przyjmiemy, że jeden krok ma długość 60 cm? 

A)  1260 cm B)  1440 cm C)  24 m D)  144 m 

Zadanie 6. (1 p.) Zawodnicy z numerami 4, 5, 6, 7 i 8 kopali piłkę na boisku. Każdy zawodnik 
tylko jeden raz podał piłkę do wszystkich pozostałych zawodników. Ile podań łącznie wykonali 
zawodnicy? 

 A)  10 B)  12 C)  20 D)  25 
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Zadanie 7. (3 p.) Ojciec w niedzielę nakręcił zegar i nastawił go na godzinę 13:00. Zegar chodził 
bez przerwy 278 godzin i zatrzymał się. W jakim dniu tygodnia i na której godzinie zatrzymał się 
ten zegar? Zapisz obliczenia i odpowiedź.  

 

 

 

 

 

 

Zadanie 8. (2 p.) Mały Karol Wojtyła i jego kolega Jurek Kluger chodzili do tej samej szkoły 
w Wadowicach. Przypuśćmy, że Karol szedł do szkoły 8 minut, a Jurek tę samą drogę (od domu 
Karola) pokonywał w ciągu 12 min. Ile minut po Jurku musiałby wyjść z domu Karol, żeby 
dogonić Jurka w połowie drogi do szkoły, gdyby obaj wyruszyli z tego samego miejsca, czyli od 
domu Karola? Zapisz uzasadnienie i podaj odpowiedź.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zadanie 9. (3 p.) W czwartej klasie na pierwsze półrocze roku szkolnego 1933/1934 Karol Wojtyła 
otrzymał oceny bardzo dobre ze sprawowania i z matematyki. Z sześciu innych przedmiotów 
również miał piątki. Ocen dobrych miał wtedy 4 razy mniej niż bardzo dobrych. Ile ocen miał 
wpisanych Karol za I półrocze klasy czwartej? Ile było czwórek? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 
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Zadanie 10. (3 p.) W klasie ósmej Karol Wojtyła zdawał maturę pisemną z języka polskiego, 
języka łacińskiego i języka greckiego. Wtedy maturzysta mógł wybrać na egzaminie pisemnym:  

1) język polski lub historię oraz dwa języki obce 
albo  
2) język polski lub historię oraz jeden język obcy i matematykę.  

Ile było możliwych zestawień egzaminów pisemnych, jeśli były do wyboru trzy języki obce: język 
łaciński, język grecki lub język niemiecki. Zapisz uzasadnienie i podaj możliwe zestawienia 
przedmiotów na egzaminie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zadanie 11. (3 p.) Jan Paweł II wspominał, że po maturze poszedł z kolegami na ciastka, czyli 
słynne kremówki. Zwykle za wszystkie kremówki płacił ten, kto zjadł ich najmniej. Karol zjadł 
wtedy więcej niż 10 kremówek, ale nie wygrał ani nie przegrał. Kolega, który wygrał, zjadł mniej 
niż 20 kremówek. Ile kremówek zjadł wtedy Karol, a ile zwycięzca? Wiemy, że zwycięzca zjadł o 4 
kremówki więcej od Karola, a obaj razem zjedli więcej niż 26 ale mniej niż 30? Zapisz obliczenia 
i odpowiedź.  
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Zadanie 12. (4 p.) Przyjmijmy, że spód jednej kremówki ma kształt kwadratu o boku 8 cm. Jaki 
jest obwód prostokątnej tacy, na której równo jedna obok drugiej ułożono dokładnie 54 kremówki. 
Kremówki zajęły całą powierzchnię tacy. Każdy bok tej tacy jest dłuższy niż 40 cm. Zapisz 
obliczenia i podaj odpowiedź z jednostką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 13. (3 p.) W czasie II wojny światowej Karol Wojtyła był studentem UJ. Było to tajne 
nauczanie. Stosowano wtedy inne zapisy ocen, niż obecnie. Ocena celująca była wpisana jako 1, 
bardzo dobra – 2, dobra – 3, a dostateczna to 4. W zachowanym wykazie ocen egzaminacyjnych 
z lat 1941-1945 dla II roku studiów Karol Wojtyła nie ma żadnej 4. Ile i jakie oceny wpisano mu 
wtedy na egzaminach, jeśli wiadomo, że otrzymał tyle samo trójek co dwójek, jedynek było trzy 
razy więcej niż trójek i o dwie więcej niż dwójek oraz wszystkich ocen było mniej niż 10? Zapisz 
uzasadnienie i podaj odpowiedź.  

 

 


