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Gry Matematyczne i Logiczne
Istnieje dość dużo interesujących konkursów matematycznych, szczególnie na Dolnym Śląsku. Na dzisiej-
szym spotkaniu chciałbym zwrócić uwagę na „Gry Matematyczne i Logiczne”. Zadania, które możecie tam
spotkać są dość specyficzne i trochę mniej typowe niż statystyczne zadanie z konkursu matematycznego
dla licealisty. Zobaczmy, jak takie zadania wyglądają i jak sobie z nimi radzić.

1. Pewien francuski matematyk zapytany o numer jego ośmiocyfrowego telefonu stacjonarnego udzielił
takiej enigmatycznej odpowiedzi. „Cztery pierwsze cyfry tego numeru (telefonu) są kolejne, chociaż
nie tworzą ani ciągu rosnącego ani malejącego, a utworzona przez nie liczba czterocyfrowa jest
parzysta oraz dzieli się przez 3 i przez 11”. Ponadto, liczba utworzona z 4 ostatnich cyfr tego
numeru ma bardzo ciekawą własność: jest liczbą parzystą, a mnożąc ją przez 4 otrzymujemy jej
czterocyfrowe, lustrzane odbicie”. Jaki jest numer telefonu tego matematyka? (Uwaga: lustrzanym
odbiciem liczby abcd jest liczba dcba)

2. Trzy liczby całkowite dodatnie są kluczem do pewnego szyfru. Klucz ten jest przekazywany z centrali
wywiadu przez 3 agentów, z których każdy zna tylko iloczyn dwóch spośród tych liczb. Jaki jest
klucz do tego szyfru, jeżeli przekazane zostały liczby: 432, 540 i 720?

3. Pewna wielokrotność liczby 93 jest liczbą wielocyfrową postaci AA11 . . . 11, w której dwie początko-
we cyfry są równe, różne od 1 (i różne od zera!), a wszystkie następne cyfry są jedynkami. Wiadomo,
że liczba AA11 . . . 11 jest najmniejszą wielokrotnością liczby 93, która może być zapisana w ten spo-
sób. Znaleźć cyfrę A i podać liczbę jedynek występujących w liczbie AA11 . . . 11.

4. Sołtys ma 3 kwadratowe łaki. Długości boków tych kwadratów a, b oraz c są liczbami całkowitymi
metrów. Wiadomo, że bok najwiekszego kwadratu jest o 28 m dłuższy od boku najmniejszego
kwadratu. Pola tych kwadratów tworzą ciąg arytmetyczny. Jaka jest długość boku najmniejszego
kwadratu?

5. Jarek i Bartek grają w grę, która polega na pisaniu liczb wielocyfrowych (w zapisie dziesiętnym).
Gracz rozpoczynajacy grę pisze pierwszą cyfrę po lewej stronie, koniecznie różną od zera, następnie
gracze na przemian piszą kolejne cyfry po prawej stronie cyfry lub cyfr już napisanych. Muszą oni
przestrzegać następujących reguł:

(a) po cyfrze 9 można napisać dowolną cyfrę,
(b) po cyfrze mniejszej od 9 trzeba napisać cyfrę większą,
(c) każda z cyfr może pojawić się w liczbie co najwyżej 3 razy.

Pierwszy gracz, który nie może napisać żądnej cyfry, przegrywa. Jarek zaczyna. Jaką cyfrę powinien
napisać, aby zapewnić sobie wygraną, niezależnie od sposobu postępowania Bartka? Czy w ogóle
istnieje strategia wygrywająca dla pierwszego gracza?

6. Suma trzech liczb trzycyfrowych w zapisie dziesiętnym, w których występują wszystkie cyfry 1,
2, 3, . . . , 9 jest równa 1665. W każdej z tych liczb zamieniono miejscami pierwszą i ostatnią cyfrę
otrzymując w ten sposób 3 nowe liczby trzycyfrowe. Podać sumę trzech nowych liczb oraz jedną z
trójek takich liczb.

7. W wierzchołkach czworościanu wpisano cztery liczby, a następnie na każdej krawędzi tego czworo-
ścianu wpisano liczbę, będącą sumą liczb znajdujących się na końcach tej krawędzi. Okazało się, że
suma liczb wpisanych na wszystkich sześciu krawędziach jest równa 3, a suma kwadratów tych liczb
jest równa 5. Obliczyć sumę sześcianów liczb wpisanych na krawędziach rozważanego czworościanu.
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8. Mamy 27 jednakowych kostek sześciennych, 15 czarnych i 12 białych. Z tych kostek sklejamy sze-
ścienny klocek w taki sposób, aby czarne i białe kwadraty na każdej z sześciu ścian klocka utworzyły
konfiguracje dające się nałożyć jedna na drugą przez przesuwanie i ewentualnie przez obracanie. Na-
rysować konfigurację czarnych i białych kwadratów na ścianie klocka dla dwóch różnych sposobów
wykonania tego zadania. Dwa sposoby uważamy za różne wtedy, gdy odpowiadające im konfiguracje
na ścianie klocka nie dają się nałożyć jedna na drugą przez przesuwanie lub obracanie.

9. W przestrzeni poprowadzono 6 płaszczyzn. Pięć płaszczyzn przechodziło przez punkt O i żadne
trzy z tych pięciu płaszczyzn nie przecinały się wzdłuż tej samej prostej. Szósta płaszczyzna nie
przechodziła przez punkt O i nie była równoległa do żadnej z pozostałych pięciu płaszczyzn. Podaj
maksymalną liczbę części, na które płaszczyzny te mogły podzielić przestrzeń.

10. Kuba zbudował z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 wszystkie liczby ośmiocyfrowe C1C2 . . . C8, w których każda
z wymienionych cyfr występowała dokładnie jeden raz i każda cyfra, począwszy od trzeciej, była
większa od mniejszej z dwóch cyfr bezpośrednio ją poprzedzających, tzn. Ck > min(Ck−1, Ck−2) dla
k  3. Następnie liczby te ustawił w ciąg rosnący. Jaka liczba będzie na 17 miejscu w tym ciągu?
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