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1 Zadania z olimpiady gimnazjalnej
Poniższe zadania pochodzą z I Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2005/06). Przy ich
rozwiązywaniu niezbędne są jedynie pomysłowość i spostrzegawczość, nie zaś wcale głębsza wiedza
matematyczna, aczkolwiek zadania powinny stanowić naturalną zachętę do zbadania rozmaitych
dziedzin matematyki. Więcej o OMG, w tym jej regulamin oraz wszystkie zadania w większości z
rozwiązaniami, można znaleźć pod adresem www.omg.edu.pl.
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2. Wyznacz wszystkie rozwiązania układu równań 25x
2 + 9y2 = 12yz
9y2 + 4z2 = 20xz
4z2 + 25x2 = 30xy

.

3. Ile jest czwórek (a, b, c, d) dodatnich liczb całkowitych, które spełniają równanie: ab + bc +
cd+ da = 55 ? Odpowiedź uzasadnij.

4. Wyznacz wszystkie dodatnie liczby całkowite n, dla których liczba 14n − 9 jest pierwsza.

5. Wiadomo, że prawdziwa moneta waży 10 gramów, a fałszywa 9 gramów. Mamy 5 monet o
łącznej wadze 48 gramów i dysponujemy wagą elektroniczną. Wykonując ważenie, możemy
położyć na wagę dowolną liczbę wybranych przez nas monet i odczytać ich łączną wagę. Czy
wykonując nie więcej niż trzy ważenia, możemy zawsze rozpoznać, które z danych monet są
fałszywe, a które prawdziwe?

6. Ogrodnik włożył 121 jabłek do 15 wiader w taki sposób, że w każdym wiadrze znalazło się
co najmniej jedno jabłko. Czy jest możliwe, że w każdym wiadrze znajduje się inna liczba
jabłek?

7. W kole o promieniu 10 wybrano 99 punktów. Udowodnij, że wewnątrz koła istnieje punkt
odległy od każdego z wybranych punktów o więcej niż 1.

8. Danych jest 111 dodatnich liczb całkowitych. Wykaż, że spośród nich można wybrać 11 takich
liczb, których suma jest podzielna przez 11.

9. W przestrzeni danych jest takich n punktów (n  4), że żadne cztery nie leżą na jednej
płaszczyźnie. Każde dwa z tych punktów połączono odcinkiem niebieskim lub czerwonym.
Udowodnij, że można tak wybrać jeden z tych kolorów, aby każde dwa punkty były połączone
odcinkiem lub łamaną wybranego koloru.

10. Pewien graniastosłup ma dwa razy więcej wierzchołków niż pewien ostrosłup. Który z tych
wielościanów ma więcej ścian i o ile?

11. Na płaszczyźnie dane są punkty A, B, C, D. Punkt B jest środkiem odcinka AC, a przy tym
AB = BC = BD = 17 oraz AD = 16. Oblicz długość odcinka CD.
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12. Dany jest czworokąt wypukły o następujących własnościach:

• w czworokąt można wpisać okrąg,

• przekątne czworokąta są prostopadłe.

Wykaż, że jedna z przekątnych czworokąta dzieli drugą na połowy.

13. Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF o kątach przy wierzchołkach A, B, C, D równych
odpowiednio 90◦, 128◦, 142◦, 90◦. Wykaż, że pole tego sześciokąta jest mniejsze niż 12AD

2.

14. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, w którym ∠BAC = 45◦. Wysokości tego trójkąta przeci-
nają się w punkcie H. Wykaż, że AH = BC.

15. Dany jest równoległobok ABCD. Punkt E należy do boku AB, a punkt F do boku AD.
Prosta EF przecina prostą CB w punkcie P , a prostą CD w punkcie Q. Wykaż, że pole
trójkąta CEF jest równe polu trójkąta APQ.
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