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1 Algebra

1. Liczby naturalne dodatnie a, b, c, d spełniają tożsamość ab = cd. Czy liczba a+ b+ c+ d
może być liczbą pierwszą?

2. Jaka jest ostatnia cyfra liczby 317 + 512 + 72011 − 112012 + 1?

3. Wiedząc, że a+ 1a jest całkowita, wykaż, że jest całkowitą także a3 + 1a3 .

4. Andrzej napisał na tablicy 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 = 21, po czym w miejsce *
wstawił pewne znaki: dodawania bądź odejmowania. Potem Tomek zamienił część z nich
na przeciwne i uzyskał wynik 20. Czy na pewno żaden z nich się nie pomylił?

2 Geometria

1. Skonstruuj największy możliwy kwadrat wpisany w dany trójkąt w taki sposób, że jego
2 wierzchołki leżą na jednym boku trójkąta, a pozostałe dwa po jednym na każdym z
pozostałych boków.

2. Pokaż, że w trapezie o podstawach długości a i b przekątne przecinają się w stosunku
a : b.

3. Przekątne dzielą trapez o polu S na cztery trójkąty. Stosunek długości podstaw wynosi
k. Oblicz pole każdego z trójkątów.

4. Przekątne czworokątna wypukłego dzielą go na cztery trójkąty o polach S1, S2, S3, S4
(czytane cyklicznie). Pokaż, że S1 · S3 = S2 · S4.

3 Zadania z treścią

1. Dawno temu dwaj handlarze wielbłądów na pustyni Gobi Mustafa i Ali postanowili
sprzedać swoje stado i zostać handlarzami owiec. Zabrali swoje stado na bazar i za
każdego wielbłąda otrzymali kwotę w dinarach równą liczbie sprzedanych wielbłądów.
Za te pieniądze kupili owce, po dziesięć dinarów za sztukę, a za resztę - kozę. W drodze
do domu pokłócili się i postanowili podzielić owce, ale jedna została. Tę owcę wziął
Ali, pozostawiając kozę Mustafie. Ależ ja na tym tracę! - powiedział oburzony Mustafa.
Przecież koza jest warta mniej niż owca. Ali, chcąc udobruchać wspólnika powiedział:
Dobrze, dodam ci jedna z moich żon i będziemy kwita. Za ile Ali sprzedał żonę?
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2. W parlamencie pewnego baśniowego państwa rozgorzała dziś sprzeczka. Poseł Abacki
stwierdził, że Babacki kłamie. Na to Babacki krzyknął, że Cabacki kłamie. A poseł
Cabacki odparł, że kłamią Abacki i Babacki. Który z parlamentarzystów powiedział
prawdę?

3. Trzej bracia, Jacek, Wacek i Placek dostali od taty w sumie 1001 znaczków. Najwię-
cej dostał Wacek, a Jacek dostał więcej niż Placek. To wiedzieli wszyscy, policzyli też
swoje znaczki, ale żaden nie wiedział, ile dostali bracia. Następnie tato zapytał: No i
jak, Wacku, wiesz już, ile znaczków dostał każdy z twoich braci? - No nie, nie wiem -
odpowiedział Wacek - To ja już wiem! To ja już wiem, ile ma każdy z nas! - krzyknął
prawie natychmiast Placek. Ile znaczków dostał każdy z braci?


