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Liczby i cyfry
Liczba składająca się z a dziesiątek i b jedności to

ab = a · 10 + b

Ten zapis jest niewygodny. Skąd mamy wiedzieć, że po prawej stronie znajduje się liczba dwucy-
frowa, a nie iloczyn liczb a i b? Dla liczby dwucyfrowej stosuje się zapis ab, gdzie a oznacza cyfrę
dziesiątek, zaś b cyfrę jedności, czyli:

ab = 10a+ b

1. Znajdź liczbę dwucyfrową równa podwojonemu iloczynowi swoich cyfr.

2. Znajdź liczbę dwucyfrową równą sumie cyfry dziesiątek i kwadratu cyfry jedności

3. Znadź wszystkie liczby dwucyfrowe podzielne przez iloczyn swoich cyfr.

Analogicznie, jeżeli w liczbie trzycyfrowej a jest liczbą setek, b – dziesiątek, c – jedności, to liczbę
tę oznaczamy abc. Mamy zatem:

abc = 100a+ 10b+ c

A dla liczb czterocyfrowych:
abcd = 1000a+ 100b+ 10c+ d

4. Do liczby dwucyfrowej dopisano z prawej strony tę samą liczbę. Ile razy otrzymana liczba
jest większa od wyjściowej?

5. Znajdź wszystkie liczby trzycyfrowe, które są 11 razy większe od sumy woich cyfr.

6. Znajdź liczbę trzycyfrową, która jest 7 razy większa od liczby powstałej z niej poprzez wy-
kreślenie środkowej cyfry.

7. Znajdź wszystkie liczby trzycyfrowe, które przy dowolnym przestawieniu ich cyfr dają liczbą
podzielną przez 27

8. Znajdź wszystkie liczby trzycyfrowe abc, których kwadrat kończy się cyframi abc.

9. Udowodnij, że liczba czterocyfrowa, której cyfra tysięcy jest równa cyfrze dziesiątek, a cyfra
setek jest równa cyfrze jedności, nie może być kwadratem liczby naturalnej.

10. Znajdź liczbę czterocyfrową, która jest cztery razy mniejsza od liczby zapisanej wspak.

11. Czy istnieje taka liczba czterocyfrowa, która przy każdej zamianie swoich dowolnie wybranych
trzech cyfr na trzy inne cyfry nie daje liczby podzielnej przez 1999?

12. Znajdź wszystkie liczby pięciocyfrowe abcde pdzielne przez abde

13. liczbę pięciocyfrową, która ma wszystkie liczby różne, pomnożono przez 4. W rezultacie
otrzymano liczbę zapisaną wspak. Jaka to liczba?

14. Czy można z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wykorzystując każdą tylko raz, utworzyć liczbę sześciocyfrową
podzielną przez 11?
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15. Znajdź liczbę sześciocyfrową, która zwiększy się 6 razy, jeśli trzy ostatnie cyfry tej liczby
przestawi się na jej początek, nie zmieniając ich kolejności.

16. Znajdź liczbę sześciocyfrową, która pomnożona przez 2, 3, 4, 5 lub 6 zapisuje się tymi samymi
cyframi ustawionymi w innym porządku.

17. Znajdź liczbę siedmiocyfrową, której żadna cyfra nie jest zerem, podzielną przez sumę jej
cyfr.
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