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1 Zestawy z rosnącą trudnością

Poniżej mamy podane zadania pogrupowane po trzy. Charakteryzują się one tym, że ostatnie z
zadań jest dość trudne i być może ciężko znaleźć jego rozwiązanie bez podpowiedzi, ale do pomocy
mamy dwa wcześniejsze zadania, których rozwiązanie jest znacznie łatwiejsze i przy okazji daje
nam wskazówki do rozwiązania następnego podpunktu.

Jest to typowy sposob rozumowania w matematyce: gdy trafiamy na barierę, którą ciężko po-
konać upraszczamy sobie życie próbując rozwiązać pytanie podobne, ale zamienione na łatwiejsze.
Gdy w zadaniu pojawia się n może spróbujemy z n = 1, 2, 3, . . .. To powinno być znacznie prostsze
i przy okazji może się okazać, że po poradzeniu sobie z ułatwionym zadaniem możemy już roz-
wiązać orgyginalny problem. Tutaj sprawę mamy ułatwioną i zadania pomocnicze są postawione
wcześniej.

Zadania pochodzą ze strony "Internetowych Kółek Matematycznych" prowadzonych przez Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więcej zestawów można znaleźć na stronie:

http://www-users.mat.umk.pl/˜kolka/

1. Dany jest prostokąt o bokach wymiernych a, b, którego obwód O i pole P są całkowite.

(a) Sprawdź, że zachodzi równość

a2 = a · O
2
− P.

(b) Załóżmy, że a jest przedstawione w postaci nieskracalnej kl . Co możemy powiedzieć o
mianownikach obu stron powyższej równości?

(c) Uzasadnij, że jeśli jakaś z liczb a, b nie jest całkowita, to jest połową liczby nieparzystej,
a wtedy druga z nich jest całkowita i parzysta.

2. (a) Uzasadnij, że kazda liczba pierwsza większa od 3 daje przy dzieleniu przez 6 resztę 1
lub 5.

(b) Jaką resztę przy dzieleniu przez 30 może dać liczba, która przy dzieleniu przez 6 resztę
1 lub 5? Znajdź wszystkie możliwości.

(c) Wykaż, że reszta z dzielenie liczby pierwszej przez 30 jest liczbą pierwszą.

3. (a) Wykaż, że jeżeli suma pierwiastków dwóch dodatnich liczb wymiernych jest liczbą wy-
mierną, to ich iloczyn też jest liczbą wymierną.

(b) Udowodnij, że jeżeli iloczyn dwóch liczb niewymiernych, będących pierwiastkami do-
dtatnich liczb wymiernych, jest liczbą wymierną, to ich suma jest liczbą niewymierną.

(c) Kiedy suma pierwiastków dwóch dodatnich liczb wymiernych jest liczbą wymierną?
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4. W tablicy kwadratowej n × n (gdzie n = 3, 4, 5) chcemy wpisać liczby w ten sposób, by
suma liczb stojących w rogach dowolnego kwadratu k × k (dla k  2) była równa 0. Takie
ustawienie nazywamy magicznyym.

(a) Jakie warunki powinny spełniać liczby a, b, c, d, e, aby w poniższym kwadracie istniało
uzupełnienie do magicznego kwadratu?

a b c
d
e

(b) Opisz wszystkie magiczne ustawienia w kwadracie 4× 4.
(c) Wykaż, że jeżeli ustawienie liczb w kwadracie 5 × 5 jest magiczne, to w rogach tego

kwadratu stoją zera.

5. Niech a i b będą liczbami calkowitymi. Uzasadnij, że:

(a) jeżeli liczba 5a+ b dzieli się przez 7, to również liczby: 10a+2b i 3a+2b dzielą się przez
7.

(b) jeżeli liczba a+ 3b dzieli się przez 11, to również liczba b+ 4a dzieli się przez 11.

(c) jeżeli liczba 3a+ 4b dzieli się przez 17, to również liczba 5a+ b dzieli się przez 17.

6. (a) Podziel prostokąt na trójkąty prostokątne, z których żadne dwa nie są podobne.

(b) Podziel:

• część płaszczyzny zawartą między dwiema prostymi rónoległymi,
• całą płaszczyznę

na prostokąty, z których żadne dwa nie są podobne.

(c) Czy można podzielić płaszczyznę na trójkąty prostokątne, z których żadne dwa nie są
podobne?

7. (a) Rozważmy iloczyn
x · (x+ 2) · (x+ 4) · (x+ 6).

Niech t będzie średnią arytmetyczną wszystkich 4 czynników tego iloczynu. Wyraź przez
t iloczyn dwóch środkowych czynników oraz iloczyn dwóch skrajnych czynników. Za-
uważ, że średnia arytmetyczna obu tych iloczynów wynosi p = t2 − 5.

(b) Wykaż, że
x · (x+ 2) · (x+ 4) · (x+ 6) = p2 − 16.

(c) Znajdź p, t oraz x, jeśli

x · (x+ 2) · (x+ 4) · (x+ 6) = 384.

(d) Rozwiąż równanie
x · (x+ 1) · (x+ 2) · (x+ 3) = 120.

8. (a) Znajdź równanie, które spełniają długości boków trapezu prostokątnego.

(b) Dwie kule, styczne do płaszczyzny, są też styczne do siebie. Uzasadnij, że środki kul i
punkty ich styczności do płaszczyzny są wierzchołkami trapezu prostokątnego.

(c) Trzy kule, parami styczne, są styczne do płaszczyzny w wierzchołkach trójkąta o bokach
długości a, b, c. Znajdź promienie tych kul.
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