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1 Mecz

1. Pokaż, że jeśli liczby p > 3 i 10p+ 1 są pierwsze, to liczba 5p+ 1 nie jest pierwsza.

2. Udowodnij, że jeśli a
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b
c+a +

c
a+b = 1, to a2
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a+b = 0

3. Czy liczba abab może być kwadratem liczby naturalnej?

4. Trapez, na którym można opisać okrąg i w który można wpisać okrąg ma podstawy a, b.
Oblicz pole trapezu.

5. W trójkącie prostokątnym z wierzchołka kąta prostego opuszczono wysokość. Powstały
dwa trójkąty. Wykaż, że r21 + r22 = r2, gdzie r1, r2, r to promienie kół wpisanych w te
trójkąty.

6. Na prerii Sokole Oko zakopał cenny skarb. Gdy dojechał do obozowiska, będąc u kresu sił,
zdołał przekazać tylko taką informację: po prawej stronie ścieżki znajduje się uschnięte
drzewo (D) oraz samotny głaz (G). Punkty G, D i S (miejsce, w którym jest skarb) są
trzema wierzchołkami rombu, którego czwarty wierzchołek znajduje się na ścieżce. Gdzie
należy kopać, aby odszukać skarb?

7. Zapaleni wędkarze - Adam, Bogusław, Czesław i Daniel - wybrali się na ryby. Wprowadzili
następujące zasady rywalizacji: 5 punktów za złapanie karpia, 4 punkty za jazia, 2 za
leszcze i 1 za płotkę. Łącznie zdobyli 18 punktów. Najmniej zdobył Bogusław, choć o
dziwo - złowił najwięcej liczb. Każdy z wędkarzy uzyskał inną liczbę punktów. Bogusław
i Czesław zdobyli razem tyle punktów, ile Adam i Daniel. Złowiono trzy płotki. Daniel
złowił więcej ryb niż Adam. Ile i jakich ryb złowił każdy w wędkarzy?

8. Casus głupiego obrońcy. Pewnego człowieka sądzono za udział w rabunku. Oskarżyciel
i obrońca wygłosili następujące zdania. Oskarżyciel: Jeśli oskarżony jest winny, to ma
on współwinnego. Obrońca: To nieprawda! Dlaczego była to najgłupsza rzecz, jaką mógł
powiedzieć obrońca?
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