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Zadanie 1. Uzasadnij nierówność                                                      

Rozwiązanie: 

Dodawanie liczb po obu stronach nierówności można bardzo przyspieszyć używając powszechnie 

znanych wzorów (warto się im przyjrzeć i zapamiętać): 

Prawa strona:              
 

 
      . 

Dowód: Pogrupujmy następująco składniki sumy: pierwszy z ostatnim, drugi z przedostatnim, itd. 

Zauważmy, że suma każdej takiej pary wynosi    , a par jest 
 

 
 - w przypadku parzystego n.  

Gdy n jest nieparzyste par jest  
   

 
, ale pozostał nam niepogrupowany, środkowy składnik 

   

 
. 

Lewa strona:                        . 

Dowód: Będziemy reprezentować nasze liczby jako kwadraciki. Na początku mamy jeden kwadracik, 

dobudowywujemy do niego 3 kwadraciki: na prawym boku, dolnym boku i prawym dolnym rogu. 

Otrzymujemy kwadrat o boku 2. Możemy powtarzać taką czynność dowolną ilość razy, będziemy 

otrzymywać zawsze kolejne kwadraty, gdyż jeżeli w pewnym momencie mamy kwadrat o boku n 

możemy rozbudować go do kwadratu o boku n+1 dobudowywując na prawym boku n kwadracików 

jednostkowych, na dolnym n kwadracików i 1 kwadracik na prawym dolnym rogu – czyli w sumie 

2n+1 kwadracików, czyli n+1-szą liczbę nieparzystą.  

Lewa i prawa strona nierówności to suma ciągu arytmetycznego. Warto poznać podstawowe 

własności takich ciągów. 

 



Zadanie 2. Dla jakich wartości   z odcinków                można zbudować trójkąt 

równoramienny? 

Rozwiązanie: 

Należy rozpatrzyć 3 przypadki: 

1)         , 

2)          , 

3)           

podstawić wyliczone wartości m, a następnie sprawdzić, czy otrzymane długości odcinków spełniają 

nierówność trójkąta. Okazuje się, że w jednym przypadku nierówność nie jest prawdziwa. 

Otrzymujemy ostatecznie 2 rozwiązania. 

W zadaniu należało sprawdzić warunek, aby trójkąt istniał (nierówność trójkąta) ! Zdarza się, że bez 

uwzględnienia pewnych warunków same obliczenia algebraiczne nie dają dobrego wyniku, 

szczególnie w geometrii. Najlepiej nad warunkami zastanowić się przed ich wykonywaniem. Taki 

warunek (zazwyczaj to zbiór możliwych wyników) często oznaczamy literką D i nazywamy dziedziną. 

Wylicza się ją na początku lub sprawdza czy otrzymany wynik ją spełnia. 

 

Zadanie 3. Czy mając do dyspozycji wiadra 6 i 9 litowe możemy sprawić, ze w początkowo pustym 

basenie znajdzie się dokładnie 49 litrów wody?  Wodę można dolewać do basenu lub odlewać  

z basenu napełniając i przelewając tylko pełne wiadra. 

 

Rozwiązanie: 

Zauważmy, że wlewając do pustego basenu wodę wiadrami o pojemności 6 litrów i 9 litrów zawsze 

uzyskujemy w nim ilość litrów jest podzielną przez 3. Liczba 49 nie dzieli się przez 3, czyli odpowiedź 

brzmi nie. 

Algebraiczna interpretacja tego zadania brzmi:  

Czy istnieją liczby całkowite   i   takie, że           Odpowiedź oczywiście brzmi nie, ponieważ 

lewa strona jest podzielna przez trzy, a prawa strona nie jest podzielna.  Jest to szczególny przypadek 

twierdzenia które mówi, że równanie         ma rozwiązanie w zbiorze liczb całkowitych      

wtedy i tylko wtedy, gdy   jest podzielne przez         .  

 



Zadanie 4. W czworokącie ABCD przekątne przecinają się pod katem prostym. Uzasadnij, że: 

       
     

      . 

 

Rozwiązanie: 

Oznaczmy przez   punkt przecięcia się przekątnych    i    czworokąta     . Z twierdzenia 

Pitagorasa wiemy, że:                                                      

                          

 

Zadanie 5.  Ile można wybrać różnych drużyn jedenastoosobowych (pozycje zawodników pomijamy)  

z klasy     a) dwunastoosobowej    b) trzynastoosobowej? 

Rozwiązanie: 

a) Zauważmy, ze wybór drużyny 11-osobowej z 12 osób jest równoważny wyborze jednej osoby, 

która nie będzie grać. Możemy ją wybrać na 12 sposobów. 

b) Równoważne z wyborem 2 osób, które nie będą grać. Pierwszą osobę np.   wybieramy na 13 

sposobów, a potem dla każdego wyboru pierwszej drugą np.   na 12 sposobów. Każdą parę 

policzyliśmy niepotrzebnie po dwa razy rozróżniając kolejność np.: AB i BA, (pozycji mieliśmy nie 

rozróżniać). Mamy więc  
     

 
    możliwości. 

To wprowadzenie do kombinatoryki . O tym, na ile sposobów możemy wybrać drużynę k osobową 

(bez uwzględniania pozycji osób) spośród n osób mówi nam symbol Newtona ( 
 
)  

  

        
 . (Znak ! 

oznacza silnię – iloczyn wszystkich liczb naturalnych mniejszych lub równych od  danej liczby). Symbol 

Newtona ma wiele zastosowań w kombinatoryce oraz algebrze - warto go dobrze poznać. 

 

Zadanie 6. Wyznacz wszystkie liczby naturalne n takie, ze liczby n i n+21 są kwadratami liczb 

naturalnych. 

Rozwiązanie: 

Sposób I. Różnica pomiędzy kolejnymi kwadratami liczb naturalnych szybko rośnie.  

                     . Zatem szukamy  n wśród liczb mniejszych od 121. Jak 

wypiszemy sobie wszystkie kwadraty liczb naturalnych w tym przedziale zauważymy, że jedynymi 



liczbami spełniającymi warunki zadania są      , bo             i        , bo        

       . 

Sposób II. Możemy także rozwiązać równanie diofantyczne (równanie w zbiorze liczb naturalnych).  

Niech     . Wtedy musi być         .  

Przekształcamy i otrzymujemy:                

Ponieważ     oraz         wystarczy rozpatrzeć 2 przypadki – rozwiązać 2 układy równań: 

1) {
     
     

 

2) {
     
      

  Z czego otrzymujemy 2 właściwe rozwiązania. 

Przy okazji rozwiązywania zadania można zauważyć , że kwadraty rosną o kolejne liczby nieparzyste 

(zobacz zadanie nr 1 – lewa strona), więc na różnicę 21 „musimy trafić” między kolejnymi liczbami – 

jak się okazuje to kwadraty liczb 10 i 11 – dodajcie te liczby – wynik nie jest przypadkowy!. Dalej (jak 

Konrad napisał) szukanie nie ma sensu, ale wcześniej mogły się zdarzyć jeszcze dwa kwadraty 

różniące się o 21 – ponieważ to liczba nieparzysta to musiała być sumą nieparzystej liczby liczb 

nieparzystych np.                Więc                               Podobne 

rozumowanie może znacznie przyspieszyć rozwiązanie, gdy poszukujemy kwadratów różniących się o 

duże liczby złożone. 

Zadanie 7. W kwadracie ABCD o boku 6 punkt E jest środkiem boku AB. Punkt przecięcia przekątnej 

AC i prostej DE oznaczmy F. Oblicz pole trójkąta AEF.  

Rozwiązanie: 



 

Ponieważ mają trójkąty AEF i CDF mają takie same miary kątów, to są podobne. Ponieważ     

 
 

 
   i te odcinki leżą naprzeciwko kąta o tej samej mierze więc trójkąt AEF ma dwa razy krótsze boki 

oraz wysokości od trójkąta CDF (AEF jest podobny do CDF w skali 1:2). Suma wysokości równa jest 6, 

a więc długości wysokości to odpowiednio 2 i 4. Zatem pole trójkąta AEF jest równe 
 

 
      . 

Zadanie można rozwiązać analogicznie, gdy zamiast kwadratu będzie dowolny równoległobok, oraz 

punkt E będzie dzielił odcinek AB w dowolnym danym stosunku. W tego typu zadaniach odczytywanie 

długości wysokości „po kratkach” wysokości jest niedopuszczalne!. Jaką mamy pewność, że ta 

wysokość wynosi   , a nie na przykład  
 

    
  

 

Zadanie 8. Wyznacz wszystkie liczby mniejsze od 300 mające dokładnie trzy różne dzielniki naturalne 

(np. liczba 4 posiada trzy różne dzielniki naturalne: 1, 2, 4). 

 

Rozwiązanie: 

Załóżmy, że liczba         dla różnych liczb całkowitych a i b większych od 1. Wtedy ma ona co 

najmniej 4 różne dzielniki: 1, a, b, ab. Oznacza to, że taka sytuacja nie może zajść, czyli liczba n nie ma 

w rozkładzie na czynniki pierwsze 2 różnych liczb, a więc jest iloczynem tych samych liczb pierwszych. 

Nietrudno sprawdzić, że       , gdzie liczba   jest pierwsza, bo w przeciwnych wypadkach 

mielibyśmy zawsze mniej lub więcej dzielników. Ostatecznie udało nam się dowieść, że szukanymi 

liczbami są:                      . 



Warto zauważyć, że ilość wszystkich naturalnych dzielników nie zależy od wartości liczby pierwszej  

w rozkładzie na czynniki, a od tego w której jest potędze ta liczba występuje. Łatwo wywnioskować, 

że     ma        dzielników naturalnych, natomiast liczba:         ma tych dzielników  

dokładnie             . Stąd już blisko do wzoru na ilość dzielników naturalnych dowolnej liczby 

naturalnej – zachęcamy do samodzielnego wyprowadzenia i sprawdzenia go na kilku liczbach 

złożonych. 

Zadanie 9. Uzasadnij, ze każda liczba trzycyfrowa daje z dzielenia przez 9 taka sama resztę co suma 

jej cyfr. 

Załóżmy, że suma cyfr liczby    ̅̅ ̅̅ ̅    czyli              (czyli suma cyfr daje resztę równą r z 

dzielenia przez 9). Wtedy 

   ̅̅ ̅̅ ̅                                                  , 

więc nasza liczba też daje taką samą resztę z dzielenia przez 9. Co kończy dowód. 

Łatwo zauważyć, że liczba nie musiała być trzycyfrowa, aby twierdzenie było prawdziwe. Szczególnym 

przypadkiem tego twierdzenia jest cecha podzielności  przedstawiana w szkołach. Zazwyczaj w szkole 

mówi się o podzielności, czyli reszcie zero. Powyższe zadanie jest dobrym wprowadzeniem do 

kongruencji (przystawania liczb), czyli działań w zbiorze reszt z dzielenia przez pewną liczbę. 

Postępując podobnie  można wyprowadzić cechę przystawania reszt z dzielenia przez 3. Modyfikując 

twierdzenie - cechę przystawania reszt z dzielenia przez 11. Warto przy okazji dodać, że prawdziwe 

jest twierdzenie: „Dla każdej liczby naturalnej n istnieje cecha podzielności przez n”. Dowód tego 

twierdzenia to uogólnienia powyższego rozumowania, jednak wymagające znacznej wprawy 

matematycznej. Warto pomyśleć nad dowodami cech podzielności przez np.:  2, 5, 10, 25, które są 

łatwiejsze oraz nad trudniejszymi np. 7, 13.  

Zadanie 10. Do pomalowania całego wnętrza kwadratu o boku 5 użyto dwóch kolorów. Uzasadnij, ze 

w tym kwadracie znajdują się dwa punkty tego samego koloru odległe o dokładnie 1. 

 

Przyjmijmy, że dwa kolory z treści zadania to niebieski i czerwony. 

Sposób I. Niech punkt przecięcia przekątnych kwadratu będzie niebieski. Jeżeli nie ma w odległości 1 

od niego punktu niebieskiego, z tego wynika, że istnieje czerwony okrąg o promieniu 1 o środku w 

wybranym punkcie, a na okręgu znajdziemy 2 punkty odległe o dowolną odległość z przedziału 〈   〉 

przecinając go odpowiednią cięciwą (np. średnicą dla odległości 2). Szukana cięciwa długości 1 

wyznacza kąt środkowy równy      



Sposób II. Wybierzmy trójkąt równoboczny o boku 1 wewnątrz kwadratu. Mamy do dyspozycji  

2 kolory, a musimy je rozdzielić na 3 wierzchołki. Zatem 2 muszą być tego samego koloru. Te  

2 wierzchołki to szukane punkty. 

Jest to szczególny przypadek problemu zwanego liczbą chromatyczną płaszczyzny. Łatwo można 

wykazać, że to twierdzenie jest prawdziwe dla 3 kolorów i nie jest prawdziwe dla 7 lub więcej, ale czy 

można pokolorować tak płaszczyznę 4, 5, 6 kolorami pozostaje problemem otwartym. 

Zadanie 11. Sześcian przecięto płaszczyzna na dwa wielościany o równych objętościach. Uzasadnij, że 

te wielościany maja równe pola powierzchni. 

 

Załóżmy, że płaszczyzna π  (dzieląca sześcian na 2 bryły o równych objętościach) nie przechodzi przez 

środek naszego sześcianu (przyjmijmy O), wtedy wybieramy prostą zawierającą jedna ze ścian 

sześcianu oraz płaszczyznę π, a następnie prowadzimy płaszczyznę  η przechodzącą przez nią i punkt 

O. Z symetrii środkowej oraz wyboru π wnioskujemy, że obie te płaszczyzny dzielą sześcian na bryły  

o równych objętościach. Oznaczmy przez B obszar wycięty z niego przez π oraz η. Przyjmując przez A i 

C objętości pozostałych brył otrzymujemy następujące równości: A + B = C i B + C = A co po dodaniu 

stronami daje: 2B = 0, czyli płaszczyzna π degeneruje się do płaszczyzny η. Ponownie korzystając  

z symetrii środkowej dostajemy, że wielościany odcięte przez płaszczyznę η są przystające, czyli ich 

pola powierzchni są równe. 

Warto to zadanie rozwiązać wcześniej w dwóch wymiarach przyjmując za: sześcian – kwadrat, 

płaszczyznę – prostą, objętość – pole, pole powierzchni – obwód. Symetria i przystawanie szybko się 

narzucają. 

W tym zadaniu kluczowe było zauważenie, że sześcian jest figurą, która posiada środek symetrii.  

A każda płaszczyzna przechodząca przez środek symetrii dzieli ją na dwie przystające figury, czyli  

o takich samych powierzchniach i objętościach. Uwaga: W rozwiązaniu zadania należało uzasadnić, 

dlaczego płaszczyzna musi  przechodzić przez środek. Można to było uzasadnić dokładnie (jak wyżej) 

lub: Gdyby środek sześcianu należał do wnętrza którejś części to ta część miałaby większą objętość od 

pozostałej. Istotnie aby objętości były równe połowie sześcianu płaszczyznę należy przesunąć np. 

równolegle, tak aby przechodziła przez środek, czyli zmienić wcześniejsze objętości. Więc wcześniej 

nie mogły być równe. A to dowodzi, że płaszczyzna musi przechodzić przez środek. 
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