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Krakowska Matematyka 2011/2012 

Nie od razu Kraków zbudowano 

Etap szkolny 

            POWODZENIA! 

Zadanie 1. (3p.) 

Na historycznych budowlach Krakowa daty ich powstania podawane są często w rzymskim 
systemie zapisu.  Korzystając z informacji pod rysunkami, odpowiedz na poniższe pytania: 

                                         

       Teatr  im. J. Słowackiego                            Barbakan - ukończenie                    Wieża Ratuszowa – gotycka                        

    ukończenie budowy                               budowy  MCDXCIX                            budowla – ukończona                                

               MDCCCXCIII                                                                                                  została w  MCCCLXXXIII                              

a)   Która z budowli jest : 

1) najstarsza  ............................... 

2) najmłodsza  ................................. 

b) Budowę Barbakanu rozpoczęto w roku 1498. Ile lat trwała budowa Barbakanu? 

c) W 1841 roku wyburzono część Barbakanu, tak zwaną “Szyję”. Ile lat upłynęło od momentu 
zakończenia budowy Barbakanu do momentu wyburzenia „Szyi”? Zapisz obliczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 2. (1p.)  
Kierownik wycieczki zapłacił za wstęp swojej grupy do muzeum w Barbakanie trzydziestoma 
trzema monetami o nominałach 5 zł i 2 zł. Ile było monet o nominale 5 zł, jeśli opłata 
wynosiła 105 zł? 

A) 11          B) 13          C) 15         D) 21 
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Zadanie 3. (1p.) 
Fosa otaczająca Barbakan miała kiedyś szerokość 26 metrów. Wartość którego wyrażenia jest 
równa tej liczbie? 

       A) 19·2-(5+7)        B) 2•(19 -5 )+7           C) (2·19-5)+7            D) 19·2-5+7 

Zadanie 4. (1p.) 
Krzyś wykonał makietę Barbakanu. Zapakował ją do sześciennego pudełka bez pokrywki  
o krawędzi 25 cm, oklejonego kolorowym papierem. Ile arkuszy papieru o wymiarach  
25 cm x 5 dm zużyto, aby każda ściana była oklejona jednolitym kawałkiem papieru? 
                 A) 1               B) 2                       C) 3                      D) 4 

Zadanie 5. (1p.)  
Kasia powiedziała Zosi, że przedwczoraj Krzyś zaproponował zwiedzanie Wawelu  
w niedzielę za cztery dni. W jakim dniu tygodnia rozmawiały dziewczynki? 

          A) w środę B) w czwartek C) w piątek         D) w sobotę 

Zadanie 6. (1p.) 
W każdej z trzech szkatułek znajduje się przynajmniej jedna perła. Ile pereł jest łącznie we 
wszystkich szkatułkach, jeśli wiadomo, że w pierwszej jest ich 3 razy więcej niż w trzeciej,  
a w drugiej o 5 mniej niż w pierwszej? 

              A) 8       B) 12           C) 15            D) 16 

Zadanie 7. (1p.) 
Na mapie w skali 1 : 100 000 odległość z domu Krzysia na Wawel wynosi 4 cm. Ile czasu 
potrzebuje Krzyś na przejście tej odległości, jeżeli idzie z szybkością 4 km/godz? 

A) ½ godz                  B) 1 godz                    C) 1 ½ godz            D) 2 godz 

Zadanie 8. (1p.) Czekając w kolejce, aby wejść do Komnat Królewskich na Wawelu, chłopcy  
i dziewczynki ustawili się w jednej linii. Na prawo od Marysi jest 16 uczniów, w tym Krzyś. 
Na lewo od Krzysia jest 14 uczniów, wśród nich Marysia. Pomiędzy Marysią i Krzysiem jest 
7 uczniów. Ilu uczniów liczyła ta klasa?  
             A)  16                        B)  23                          C) 30                       D)   37 

Zadanie 9. (4p.)   
a) Ozdobą komnat królewskich są arrasy zamówione przez Zygmunta Augusta w Brukseli. Po 
raz pierwszy rozwieszono je z okazji ślubu króla z Katarzyną Habsburżanką. Obliczając 
poprawnie wartość wyrażenia  arytmetycznego, dowiesz się, w którym to było roku.  
452 – (33-5)2 + 23 + 22 = 
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b) Pierwotna kolekcja arrasów liczyła blisko 360 tkanin. Jeśli poprawnie obliczysz wartość 
wyrażenia dowiesz się, ile arrasów zachowało się do dzisiaj. Wyznacz tę liczbę.   

296 : 4 ⋅ 2 – 9·(15 - 3·4) + 105 : 7 =  

 

 

 

 

 

Zadanie 10. (3p.)  
Król Zygmunt August wyruszył z Krakowa na powitanie swojej narzeczonej Katarzyny 
Habsburżanki. Orszak króla jechał ze średnią szybkością 16 kilometrów na godzinę, orszak 
księżniczki poruszał się 10 kilometrów na godzinę. Jaka odległość będzie ich dzieliła pół 
godziny przed spotkaniem? Zapisz obliczenia. 
 

 

 

 

 

 
Zadanie 11. (3p.) 
Wewnętrzny dziedziniec klasztoru franciszkanów w Krakowie ma kształt prostokąta.  
W punkcie przecięcia się przekątnych stoi figura św. Franciszka. Odległość figury od jednego 
boku dziedzińca wynosi 7m, a od drugiego boku 9m. Jaki jest obwód i jakie jest pole 
powierzchni tego dziedzińca.? Zapisz obliczenia i podaj jednostki. 
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Zadanie 12. (4p.) 
Zachowany fragment palisady wokół średniowiecznego grodu składa się z dziesięciu coraz 
krótszych pionowych bali, a łączna ich długość wynosi 30 m. Najkrótszy z bali ma pewną 
długość, a każdy kolejny jest dłuższy o 10 cm.  Oblicz, jaka jest długość najkrótszego  z tych 
bali. Zapisz obliczenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zadanie 13. (5p.)   
W XIX wieku na Wzgórzu Wawelskim były koszary wojsk austriackich. Dopiero w 1886 
roku Austriacy zgodzili się oddać Wawel Polakom za kwotę 2 714 606 koron i 89 halerzy. 
Kasa Oszczędności Miasta Krakowa w 1887 roku wpłaciła na ten cel 800 000 koron. Cesarz 
Franciszek Józef obiecał co rok wpłacać kwotę 8 razy mniejszą. Sejm Krajowy Galicji 
zobowiązał się do płacenia rocznie 100 000 koron na odbudowę Wawelu. Gdyby pieniądze  
cesarza  i sejmu przeznaczono od 1887 roku na pozostałą część wykupu, to w którym roku 
spłacono by ustaloną z Austriakami kwotę? Zapisz obliczenia. 
Do obliczeń przyjmij, że kwota wykupu to 2 714 607 koron. (1korona=100halerzy). 

 

 

 

 

 


