
Uniwersyteckie Kółko Matematyczne - poziom A

www.math.uni.wroc.pl/˜preisner/jg

Kamil Tabiś, Jelenia Góra, 10 października 2009 r.

1 Mecz Matematyczny
Mecze matematyczne były popularną formą prezentacji dorobku naukowego matematyków okresu
renesansu. Najsłynniejsze odbywały się we Włoszech w XVI w. Brało w nich udział dwóch uczo-
nych. Polegały na publicznym przekazaniu sobie przez zawodników zestawów zadań (np. 30) oraz
umówieniu na następne spotkanie za jakiś czas (np. za 4 tygodnie). Na drugim spotkaniu każ-
dy przedstawiał rozwiązania zadań przeciwnika. Zwycięzcą zostawał ten, kto zrobił więcej zadań.
Zwyczajową nagrodą było fundowanie przez przegranego obiadu dla tylu przyjaciół wygrywające-
go, ile wynosiła różnica liczby rozwiązanych przez nich zadań. W przypadku Dolnośląskich Meczów
Matematycznych jest trochę inaczej...

Zadania
1. Dwóch robotników wykonało wspólnie pewną pracę. Gdyby pierwszy pracował sam, pra-

cowałby 3 razy dłużej. Gdyby drugi pracował sam, pracowałby o 6 dni dłużej. Ile czasu
pracowali robotnicy?

2. Odcinek AB jest równoległy do średnic półkoli (pokazanych na rysunku) i styczny do mniej-
szego z nich. Oblicz pole zacienionej figury, wiedząc, że AB = 24.

3. Czy zapis dziesiętny liczby 2009100 ma mniej niż 330 cyfr?

4. Czy wstawiając znaki "+" i "−" pomiędzy liczby 5 2 3 7 11 (nie zmieniając ich kolejności)
można otrzymać wyrażenie o wartości 26 ?

5. W kwadracie o boku długości a ścięto naroża, tak że powstał ośmiokąt równoboczny. Oblicz
pole tego ośmiokąta.

6. Ile naturalnych dzielników ma liczba 1313 ?

7. Czy
√
12345678987654321 jest liczbą naturalną?

8. Czy istnieją dwie liczby niewymierne, których suma i różnica są liczbami wymiernymi?

9. Ekipa mrówek ma przenieść mrowisko. Gdyby było ich o 40 tys. więcej, to zajęłoby im to
o 2 godz. mniej. Gdyby zaś było ich o 30 tys. mniej, to zajęłoby im to o 5 godz. więcej. Ile
mrówek pracuje i ile czasu im to zajmie?

10. Czy prawdziwa jest nierówność 999 > 999 ?
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