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1. Wyznacz liczb¦ par (x, y) liczb caªkowitych speªniaj¡cych równanie:

x4 = y4 + 1223334444

2. W pudeªku znajduje si¦ 11 kul biaªych i 11 kul niebieskich. Ja± i Maªgosia graj¡ w nast¦puj¡c¡
gre, która rozpoczyna Maªgosia. Wyjmuje ona z tego pudeªka wybrane przez siebie dwie kule.
Je»eli wybierze kule jednakowego koloru, to do pudeªka dokªada jedn¡ kul¦ biaª¡, je»eli wybierze
kule ró»nych kolorów, to dokªada kul¦ niebiesk¡. Nast¦pnie swój ruch, wedªug tych samych zasad,
wykonuje Ja± i znów Maªgosia itd.. a» w ko«cu w pudeªku zostanie tylko jedna kula. Je»eli ta kula
b¦dzie biaªa, wygrywa Maªgosia. W przeciwnym wypadku wygrywa Ja±. Czy Malgosia mo»e tak
prowadzi¢ t¦ gr¦, aby wygra¢? Odpowied¹ uzasadnij.

3. Na tablicy napisano liczb: 1,2,4,5. Operacja polega na wybraniu dwóch liczb a i b - spo±ród napi-
sanych na tablicy - i zast¡pieniu ich liczbami a+b√

2
oraz a−b√

2
. Czy po pewnej liczbie takich operacji

mo»na otrzyma¢ na tablicy liczby 1, 2
√
2, 3, 4

√
2. Odpowied¹ uzasadnij.

4. Wyznacz wszystkie trójki (a, b, c) liczb caªkowitych speªniaj¡cych ukªad równa«.{
ab+ c = 2011
a+ bc = 2012

5. Ka»d¡ z liczb 1,2,3,...,32,33 zapisano na odzielnej kartce. Ja± twierdzi, »e potra� rozªo»y¢ te kartki
w jedenastu pudeªkach - po trzy w ka»dym pudeªku - tak, aby w ka»dym pudeªku suma liczb
zapisanych na dwóch kartkach byªa równa liczbie zapisanej na trzeciej kartce. Maªgosia twierdzi, »e
jest to niemo»liwe. Kto ma racj¦: Ja± czy Maªgosia? Odpowied¹ uzasadnij.

6. Maªy majsterkowicz Kazio przygotowaª na szkoln¡ dyskotek¦ efekty ±wietlne wªasnego pomysªu. �a-
rówki, których jest 1000 i które s¡ ponumerowane liczbami od 1 do 1000, s¡ wª¡czane i wyª¡czane
specjalnym przeª¡cznikiem. Kolejne k-to naci±ni¦cie przeª¡cznika zmiena stan wszystkich »arówek
o numerach podzielnych przez k. Na pocz¡tku dyskoteki wszystkie »arówki byªy wyª¡czone. Pierw-
sze naci±ni¦cie przeª¡cznika zapala wszystkie »arówki. Drugie naci±ni¦cie gasi wszystkie »arówki o
numerach parzystych. Po trzecim u»yciu przeª¡cznika ±wiec¡ si¦ »arówki o numerach parzystych
i podzielnych przez 3. Pod koniec dyskoteki okazaªo si¦, »e Kazio naciskaª przeª¡cznik 1000 razy.
Które »arówki ±wieciªy si¦ po zako«czeniu dyskoteki?

7. Wiadomo, »e prawdziwa moneta wa»y 10 gramów, a faªszywa 9 gramów. Mamy 5 monet o ª¡cznej
wadze 48 gramów i dysponujemy wag¡ elektroniczn¡. Wykonuj¡c wa»enie mo»emy poªo»y¢ na wag¦
dowoln¡ liczb¦ wybranych przez nas monet i odczyta¢ ich ª¡czn¡ wag¦. Czy wykonuj¡c nie wi¦cej
ni» 3 wa»enia mo»emy zawsze rozpozna¢, które z danych monet s¡ faªszywe, a które prawdziwe?

8. W ka»de pole tablicy o wymiarach 4x4 wpisano 0 lub 1. Nast¦pnie obliczono sumy liczb stoj¡cych
w ka»dym wierszu, w ka»dej kolumnie i na obu przek¡tnych. Wyka», »e co najmniej trzy sumy s¡
jednakowe?

9. W turnieju tenisa stoªowego wzieªo udziaª 50 zawodników. Ka»dy zawodnik rozegraª jeden mecz z
ka»dym innym zawodnikiem, nie byªo remisów. Czy jest mo»liwe, aby ka»dy z uczestików wygraª t¦
sam¡ liczb¦ meczów? Odpowied¹ uzasadnij.
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10. Na przyj¦ciu spotkaªo si¦ sze±¢ osób. Okazaªo si¦, »e ka»da z nich ma w±ród pozostaªych dokªadnie
trzech znajomych. Wyka», »e pewne cztery z tych osób mog¡ usi¡±¢ przy okr¡gªym stole w taki
sposób, aby ka»da z nich siedziaªa pomi¦dzy swoimi dwoma znajomymi.

11. W pewnym turnieju uczesticzyªo 6 dru»ym. Ka»da dru»yna rozegraªa z ka»d¡ inn¡ dokªadnie jeden
mecz. Za zwyci¦stwo w meczu dru»yna otrzymywaªa 3 punkty, za pora»k¦ 0 punktów, a za remis
2 punkt. Po turnieju okazaªo si¦, »e suma punktów zdobytych przez wszystkie dru»yny wynosi 41.
Wyka», »e istniej¡ takie cztery dru»yny, z których ka»da co najmniej jeden raz zremisowaªa.

12. Niech a b¦dzie liczb¡ naturaln¡ maj¡c¡ 2010 cyfr i podzieln¡ przez 9. Sum¦ cyfr tej liczby oznaczamy
przez A, sum¦ cyfr liczby A ozbaczamy przez B, sum¦ cyfr liczby B oznaczamy przez C. Wyznacz
liczb¦ C.
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