
Uniwersyteckie Kó lko Matematyczne - poziom A

www.math.uni.wroc.pl/˜preisner/jg

Damian Dudek, 22 maja 2010 r.

Gry matematyczne i logiczne

Zadania

1. Dziadek pana Kowalskiego umar l w 1872 roku. Kowalski umar l sto trzydzieci jeden lat po
urodzeniu jego dziadka. Suma lat ich życia wynosi sto pie‘ć. W którym roku urodzi l sie‘ pan
Kowalski?

2. Bolek jest najstarszy, a Tolek najm lodszy i dziesie‘ciokrotna różnica ich wieku jest suma‘ lat
Bolka i Lolka. Wiek Olka jest średnia‘ wieku pozosta lych, a różnica jego wieku i wieku Tolka
jest dwukrotnie wie‘ksza od różnicy lat Bolka i Lolka, natomiast mie‘dzy wiekiem Lolka i Tolka
o dwa lata wie‘ksza niż pomie‘dzy wiekiem Bolka i Olka. Ile lat ma każdy z tej czwórki?

3. Profesor matematyki Blond, profesor filozofii Brunet oraz profesor fizyki Rudy spotkali sie‘przy kawie w klubie uniwersyteckim.
– Czyż nie jest dziwne – zauważy la kobieta profesor – że nasze nazwiska to Blond, Brunet,
Rudy i że jedna osoba spośród nas ma w losy czarne, druga rude, a trzecia blond?
– Rzeczywíscie – odpowiedzia la osoba z czarnymi w losami i tytu lem profesora – zauważcie,
że kolor w losów żadnego z nas nie odpowiada nazwisku, które nosi.
– Macie racje‘! – wykrzykna‘ l zdziwiony profesor Blond. Jeśli w losy kobiety profesora nie by ly
rude, to jaki kolor w losów ma profesor filozofii?

4. Liczba jajek w koszyku podwaja sie‘ z każda‘ minuta‘. Koszyk jest pe len jajek o godzinie
dwunastej. Kiedy koszyk by l zape lniony do po lowy?

5. Pewna liczba zosta la pomnożona przez 2. W wyniku otrzymalísmy oczywíscie liczbe‘ parzysta‘.Należy znaleźć liczbe‘, która zosta la pomnożona przez 2, i wynik mnożenia, jeśli wiemy, że
każda z szukanych liczb sk lada sie‘ z dziesie‘ciu różnych cyfr oraz że każda z nich ma pierwsza‘i ostatnia‘ cyfre‘ różna‘ od zera.

6. Liczbe‘ 1844 można napisać w postaci 37− 73. Czy w analogiczny sposób można przedstawić
liczbe‘ 1927,tzn. czy istnieja‘ p oraz q spe lniaja‘ce równanie pq − qp = 1927?

7. Ela napisa la liczbe‘ ca lkowita‘, niezerowa‘, która‘ nazwa la ”Eleven”, ponieważ jest ona 11 razy
wie‘ksza od sumy jej cyfr. Co to za liczba?

8. Używaja‘c liczb 1, 2, 3, . . . , 18, 19, 20 tworzymy wszystkie możliwe iloczyny dwu liczb i spośród
nich wypisujemy wszystkie różne wyniki parzyste. Ile z tych wypisanych iloczynów jest
podzielnych przez 3?

9. Dodajemy sume‘, różnice‘ (dodatnia‘), iloczyn i iloraz dwu liczb ca lkowitych dodatnich i otrzy-
mujemy 450. Jakie by ly te dwie liczby ca lkowite?

10. Ratunkowy statek kosmiczny spotyka kosmiczny statek wycieczkowy uszkodzony meteory-
tem, zabiera siedmioosobowa‘ za loge‘ tego statku i z tego powodu jego zapas tlenu zmniejsza
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sie‘ z 95 do 60 dni. Dok ladnie 6 dni później spotyka on jeszcze jeden uszkodzony statek kos-
miczny i zabiera nowa‘ grupe‘ rozbitków, co zmniejsza jego autonomie‘ tlenowa‘ do 38 dni. Ilu
rozbitków zabra l z drugiego uszkodzonego statku ?

11. Prostoka‘t o bokach 25 cm i 12 cm podzielono na trzy trójka‘ty prostoka‘tne podobne w
taki sposób, by d lugości boków każdego z nich, wyrażone w centymetrach, by ly liczbami
ca lkowitymi. Podaj obwody tych trójka‘tów.

12. Na pastwisku pasa‘ sie‘ krowy, owce i ge‘si. Stado owiec jest liczniejsze od stada ge‘si. Nóg i
g lów w stadzie ge‘si i owiec jest 100. Ge‘si i owiec jest trzy razy wie‘cej niż krów. Ile pasie sie‘krów na pastwisku?

13. Mój ojciec podczas pierwszej wojny światowej nie by l powo lany do wojska. By l za stary,
aby s lużyć w armii, a ja oczywíscie za m lody. Drugiej wojny nie doży l, umar l w moje
urodziny. Jeżeli pomnożysz jego wiek przez mój, który ja wtedy osia‘gna‘ lem, otrzymasz rok
jego urodzenia. Mój ojciec mia l 42 lata jak sie‘ urodzi lem. Ile lat ży l mój ojciec i w którym
roku umar l?

14. Pan Kowalski, w laściciel hektarowej dzia lki (dla u latwienia można przyja‘́c, że maja‘cej kszta lt
kwadratu), postanowi l podzielić swoja‘ posiad lość pomie‘dzy czterech synów: Bolka, Lolka,
Olka, Tolka, pozostawiaja‘c sobie jedna‘ czwarta‘ gruntu w kszta lcie trójka‘ta. Dzia lki, które
pan Kowalski da l synom, nie różni ly sie‘ mie‘dzy soba‘ ani kszta ltem, ani powierzchnia‘, a
ponadto każda z nich by la ograniczona linia‘ cig la‘. Jak podzieli l pan Kowalski swoja‘ dzia lke‘?

15. Wyobraźmy sobie, że mamy dowolna‘ liczbe‘ jednakowych trójka‘tów równobocznych i dowolna‘liczbe‘ kwadratów, których boki sa‘ równe bokom trójka‘ta. Sk ladaja‘c bokami trójka‘ty i
kwadraty możemy otrzymać różne wieloboki wypuk le. Skonstruuj w ten sposób wieloka‘tymaja‘ce od trzech do dziesie‘ciu boków.

16. Podczas ostatniego urlopu pan Kowalski nie mia l najlepszej pogody. W sumie by lo dziewie‘ćdni z deszczem, ale zawsze kiedy rano pada l deszcz, popo ludnie by lo s loneczne i każde
deszczowe popo ludnie by lo poprzedzone s lonecznym rankiem. S lońce świeci lo przez siedem
ranków i osiem razy po po ludniu. Jak d lugo trwa l urlop pana Kowalskiego?
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