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Zadanie 1.  

Ile jest liczb pierwszych większych od 10, ale mniejszych od 25? 

 

Zadanie 2.  W sobotę 4 VII 2015 r. o godzinie 11:30 na Kładce Ojca Bernatka 

odbyło się uroczyste odnowienie Aktu Połączenia Podgórza i Krakowa z dnia 4 

lipca 1915 roku. Jakie kąty tworzą wskazówki zegara (godzinowa i minutowa) o 

godzinie 11:30? Oblicz miarę większego i mniejszego kąta oraz różnicę miar 

tych kątów. 

 

Zadanie 3.  Trzy kwadranse przed spotkaniem Piotra z Michałem przy Kładce 

Bernatka było tyle minut po godzinie 10, ile brakowało do 11. O której 

dokładnie godzinie spotkali się chłopcy? 

Zapisz odpowiedź i jej uzasadnienie. 

 

Zadanie 4. Między cyfry 1 4 1 5 wstaw znaki działań: dodawania, 

odejmowania, dzielenia lub mnożenia, tak, aby otrzymać w wyniku jak 

najmniejszą liczbę dodatnią. Można działania powtarzać i dodatkowo używać 

nawiasów. Nie wolno zmieniać kolejności cyfr. Oblicz wartość utworzonego 

wyrażenia. 

 

Zadanie 5 W roku 2014, z okazji 85 urodzin Ojca Leona Knabita, 

przygotowano kubki i koszulki jubileuszowe z napisem „Jesteś powołany i 

stworzony do szczęścia”. Za 3 koszulki i 2 kubki trzeba zapłacić 121 zł. Pięć 

takich samych koszulek i 3 kubki kosztują 196 zł. Oblicz cenę kubka oraz cenę 

koszulki? Zapisz obliczenia i odpowiedź. 

 

Termin oddania zadań do 25.10.2017 r. 
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Zadanie 1.  

 Jeżeli napiszemy wyraz JUBILEUSZ dziesięć razy w jednej linii bez 

odstępów, to na pięćdziesiątym miejscu będzie litera 

 

Zadanie 2. W dniu 2 października 1879 r. przyjechał do Krakowa na swój 

jubileusz pisarz Józef Ignacy Kraszewski. Jaki to był dzień tygodnia, jeżeli 

wiadomo, że 10 sierpnia 1879 r. była niedziela? 

 

Zadanie 3.  Suma cyfr liczby 1879, to? 

 

Zadanie 4.  W 1883 roku, z okazji dwudziestopięciolecia pracy twórczej Jana 

Matejki, w Zamku Królewskim na Wawelu została urządzona wystawa 

jubileuszowa blisko stu dzieł artysty. 

Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” ma wysokość 426 cm i długość 987 cm. 

Kartka papieru ma wymiary 21 cm na 30 cm. Oblicz obwód obrazu i obwód 

kartki papieru. O ile centymetrów jest większy obwód obrazu od obwodu tej 

kartki? 

 

Zadanie 5 Uporządkuj „jubileusze z roku 2015”, wiedząc, że: 

- jubileusz Filharmonii jest dwa razy „krótszy” niż jubileusz Komunikacji 

Miejskiej w Krakowie, 

- jubileusz urodzin Tadeusza Kantora jest dwa razy „dłuższy” niż jubileusz 

zespołu Skaldowie, 

- jubileusz Skaldów jest o 20 lat „dłuższy” od jubileuszu spektaklu 

„Kontrabasista” Jerzego Stuhra, 

- jubileusz urodzin Tadeusza Kantora jest o 30 lat „dłuższy” od jubileuszu 

Filharmonii. 

Wpisz „jubilatów” w odpowiednie miejsce (wystarczy nazwisko lub nazwę). 

30 lat ............................................................. 

50 lat ............................................................. 

70 lat............................................................ 

100 lat ................................................................ 

140 lat ................................................................... 
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