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1 Rozgrzewka

1. Każdy z siedmiu braci ma po jednej siostrze. Ile jest wszystkich dzieci?

2. Ile końców maja‘ 3 kije? 5 kijów? A 5 i pó l kija?

3. Lecia l klucz ge‘si: jedna ge‘ś na przedzie, a dwie z ty lu; jedna ge‘ś z ty lu, a dwie na przedzie;
jedna mie‘dzy dwiema i trzy w jednym rze‘dzie. Ile by lo wszystkich ge‘si?

4. Ślimak wspina sie‘ na drzewo wysokie na 10 m. W cia‘gu dnia podnosi sie‘ o 4 m, a w cia‘gu
nocy zsuwa sie‘ o 3 m. Po ilu dniach ślimak dostanie sie‘ na wierzcho lek drzewa?

5. Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jab lka, każdy po ca lym jab lku. Jak to możliwe?

6. Dwaj ch lopcy grali w szachy 4 godziny. Ile godzin gra l każdy z nich?

7. 7 ludzi ma 7 kotów, każdy kot zjada 7 myszy, każda mysz zjada po 7 k losów je‘czmienia, zaś
z każdego k losa je‘czmienia może wyrosna‘c 7 miar ziarna. Ile by loby wszystkich miar ziarna?

8. Jak przeprawić tratwa‘ z jednego brzegu na drugi: koze‘, dwa wilki, psa i kapuste‘, jeśli
wiadomo, że wilka nie można zostawić samopas z koza‘ i z psem, psa z koza‘ ani kozy z
kapusta‘? W tratwie sa‘ tylko trzy miejsca, wie‘c jednocześnie możemy zabrać ze soba‘ co
najwyżej dwa zwierze‘ta ba‘dź zwierze‘ i kapuste‘.

2 Na poważnie

1. Dana jest lista n zdań. Zdanie o numerze k brzmi: “Na niniejszej líscie jest dok ladnie k zdań
fa lszywych” (1 ≤ k ≤ n). Znajdź wszystkie zdania prawdziwe.

2. Basen opróżnia sie‘ przez otwór w dnie w cia‘gu czterech godzin. Jeden z dwu kranów nape lnia
basen w cia‘gu 1 godziny. drugi zaś w cia‘gu 2 godzin. Oblicz, w jakim czasie nape lnimy basen
maja‘c otwarte obydwa krany oraz otwór w dnie.

3. W pewnym turnieju, w którym gra l każdy z każdym, uczestniczyli zawodnicy z grup A i B.
Po zakończeniu turnieju okaza lo sie‘, że każdy zawodnik po lowe‘ uzyskanych punktów zdoby l
w grach z zawodnikami z grupy B. Za zwycie‘stwo zawodnik otrzymywa l 1 punkt, zaś za
porażke‘ - zero. Udowodnij, że liczba uczestników turnieju jest kwadratem liczby naturalnej.

4. Pan Iksiński powiedzia l, że gdy sume‘ lat trojga jego dzieci pomnożymy przez jego wiek,
otrzymamy liczbe‘ 128. Wiek pana Iksińskiego jest liczba‘ ca lkowita‘ o sumie cyfr równej 5.
Ile lat ma pan Iksiński, a ile jego dzieci?

5. Na Kongres Matematyczny przyjecha lo wielu uczonych z ca lego świata. Jedni znali sie‘ już
wcześniej, inni nie. Okaza lo sie‘, że nie ma dwóch osób, które mia lyby te‘ sama‘ liczbe‘ zna-
jomych i jednocześnie mia ly wspólnych znajomych. Udowodnij, że na Kongres Matematyczny
przyjecha l uczony, który mia l dok ladnie jednego znajomego wśród uczestników Kongresu.
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6. Na brzegu jeziora o kszta lcie ko la znajduja‘ sie‘ cztery przystanie: K, L, P, Q. Z przystani K
wyp lywa kajak kieruja‘c sie‘ do przystani Q, a z przystani L wyp lywa w tym samym momencie
 lódka kieruja‘c sie‘ do przystani P . WIadomo, że gdyby zachowuja‘c swe pre‘dkości kajak
p lyna‘l w kierunku przystani P , a  lódka w kierunku przystani Q, to dosz loby do zderzenia.
Udowodnij, że kajak i  lódka dobija‘ do celów w tym samym czasie.

7. (Zadanie Newtona) Wiadomo, że trawa na ca lym polu rośnie jednakowo ge‘sto i szybko.
Sześćdziesia‘t krów zjada trawe‘ w cia‘gu 24 dni, zaś 30 krów w cia‘gu 60 dni. Ile krów be‘dzie
zjada lo trawe‘ w cia‘gu 100 dni?

8. W czasie I wojny światowej w pobliżu pewnego zamku toczy la sie‘ bitwa. Jeden z pocisków
rozbi l stoja‘ca‘ u wej́scia do zamku statue‘ rycerza z pika‘ w re‘ku. Sta lo sie‘ to ostatniego dnia
miesia‘ca. Iloczyn daty dnia, numeru miesia‘ca, wyrażonej w stopach d lugości piki, po lowy
wyrażonego w latach wieku dowódcy baterii strzelaja‘cej do zamku oraz po lowy wyrażonego
w latach czasu, jaki sta la statua, równa sie‘ 451066. W którym roku postawiono statue‘?

9. W szkole licza‘cej 2010 uczniów jest n dziewcza‘t (n < 2010). Pierwsza dziewczyna podoba
sie‘ siedmiu ch lopcom z tej szko ly, druga dziewczyna - ośmiu, trzecia - dziewie‘ciu, ..., n-ta
dziewczyna - wszystkim ch lopcom z tej szko ly. Policz, ilu ch lopców jest w tej szkole?

10. W pewnym turnieju wzie‘ lo udzia l n drużyn (n > 2). Każda drużyna rozegra la z każda‘dok ladnie jeden mecz i nie zanotowano remisów. Udowodnij, że jeżeli pewne dwie drużyny
wygra ly równa‘ ilość meczów, to znajdziemy trzy drużyny A, B,C takie, że A wygrali z B, B
wygrali z C, zaś C wygrali z A.

11. Przeprawa  lódka‘ 20 km w dó l rzeki i z powrotem trwa la 7 godzin. Równocześnie z  lódka‘ z
tego samego miejsca wyp lyne‘la tratwa, która‘ spotkano w drodze powrotnej w odleg lości 12
km od miejsca wyruszenia. Oblicz pre‘dkość pra‘du rzeki.

12. Uczniów biora‘cych udzia l w olimpiadzie matematycznej należa lo umieścić w salach tak, by
w każdej sali by la ta sama liczba osób, przy czym nie wie‘cej niż 32 osoby. Kiedy najpierw
w każdej sali umieszczono po 22 osoby, okaza lo sie‘, że dla jednej osoby zabrak lo miejsca.
Gdy zaś z jednej z sal zrezygnowano, w pozosta lych miejsc wystarczy lo dla wszystkich. Ilu
zawodników wzie‘lo udzia l w tej olimpiadzie i ile przygotowano dla nich sal?

13. Pewien hrabia mia l osobliwy zwyczaj picia kawy. Otóż, maja‘c filiżanke‘ pe lna‘ kawy, wypija l
pewna‘ cze‘ść, po czym dolewa l do pe lna mleka, po chwili znów upijaja‘c nieco zawartości
filiżanki i uzupe lniaja‘c brakuja‘ca‘ objetość p lynu mlekiem, przy czym wypi l dwa razy mniej
niż poprzednim razem. S lowem, ilekroć napi l sie‘ z filiżanki, uzupe lnia l jej zawartość mlekiem,
a pi l dwukrotnie mniej niż poprzednim razem, aż w końcu wypi l za jednym zamachem ca la‘filiżanke‘. Rozstrzygnij, czy hrabia napi l sie‘ wie‘cej mleka czy kawy?
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