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Gry matematyczne i logiczne

1. Dziadek pana Kowalskiego umarª w 1872 roku. Kowalski umarª sto trzydzie±ci jeden
lat po urodzeniu jego dziadka. Suma lat ich »ycia wynosi sto pi¦¢. W którym roku
urodziª si¦ pan Kowalski?

2. Bolek jest najstarszy, a Tolek najmªodszy i dziesi¦ciokrotna ró»nica ich wieku jest sum¡
lat Bolka i Lolka. Wiek Olka jest ±redni¡ wieku pozostaªych, a ró»nica jego wieku i
wieku Tolka jest dwukrotnie wi¦ksza od ró»nicy lat Bolka i Lolka, natomiast mi¦dzy
wiekiem Lolka i Tolka o dwa lata wi¦ksza ni» pomi¦dzy wiekiem Bolka i Olka. Ile lat
ma ka»dy z tej czwórki?

3. Ania pomy±laªa sobie pewn¡ liczb¦ caªkowit¡ dodatni¡ nie wi¦ksz¡ ni» 3030. Je»eli
od tej liczby odj¡¢ 6, to b¦dzie ona podzielna przez 6, je»eli odj¡¢ 7, to b¦dzie ona
podzielna przez 7, je»eli odj¡¢ 8, to b¦dzie podzielna przez 8, a je»eli od liczby po-
my±lanej przez Ani¦ odj¡¢ 9, to b¦dzie ona podzielna przez 9. Jak¡ liczb¦ pomy±laªa
sobie Ania?

4. Na pocz¡tku gry Paweª i Gaweª otrzymuj¡ z banku »etonów pewn¡, tak¡ sam¡ liczb¦
»etonów. Nast¦pnie, w pierwszym ruchu i zgodnie z zasadami tej gry, Paweª dobiera
sobie 3 »etony, za± Gaweª zwraca do banku 4 »etony. Ciekawe! W dalszym ci¡gu liczba
»etonów Pawªa jest wielokrotno±ci¡ liczby »etonów Gawªa. Po ile »etonów otrzymali
na pocz¡tku tej gry?

5. Znale¹¢ siedem kolejnych liczb naturalnych nieparzystych, których suma jest sze±cia-
nem liczby pierwszej. W Karcie Odpowiedzi poda¢ te liczby w kolejno±ci rosn¡cej.

6. Profesor matematyki Blond, profesor �lozo�i Brunet oraz profesor �zyki Rudy spotkali
si¦ przy kawie w klubie uniwersyteckim.
- Czy» nie jest dziwne - zauwa»yªa kobieta profesor - »e nasze nazwiska to Blond, Bru-
net, Rudy i »e jedna osoba spo±ród nas ma wªosy czarne, druga rude, a trzecia blond?
- Rzeczywi±cie - odpowiedziaªa osoba z czarnymi wªosami i tytuªem profesora - za-
uwa»cie, »e kolor wªosów »adnego z nas nie odpowiada nazwisku, które nosi.
- Macie racj¦! - wykrzykn¡ª zdziwiony profesor Blond. Je±li wªosy kobiety profesora
nie byªy rude, to jaki kolor wªosów ma profesor �lozo�i?

7. Liczba jajek w koszyku podwaja si¦ z ka»d¡ minut¡. Koszyk jest peªen jajek o godzinie
dwunastej. Kiedy koszyk byª zapeªniony do poªowy?

8. Pewna liczba zostaªa pomno»ona przez 2. W wyniku otrzymali±my oczywi±cie liczb¦
parzyst¡. Nale»y znale¹¢ liczb¦, która zostaªa pomno»ona przez 2, i wynik mno»enia,
je±li wiemy, »e ka»da z szukanych liczb skªada si¦ z dziesi¦ciu ró»nych cyfr oraz »e
ka»da z nich ma pierwsz¡ i ostatni¡ cyfr¦ ró»n¡ od zera.

9. Suma cyfr liczby naturalnej N równa si¦ 1012, a suma cyfr innej liczby naturalnej P
wynosi 2012. Jaka jest, co najmniej, suma cyfr liczby b¦d¡cej sum¡ liczb N + P?
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10. Liczb¦ 1844 mo»na napisa¢ w postaci 37 − 73. Czy w analogiczny sposób mo»na
przedstawi¢ liczb¦ 1927,tzn. czy istniej¡ p oraz q speªniaj¡ce równanie pq−qp = 1927?

11. Ela napisaªa liczb¦ caªkowit¡, niezerow¡, któr¡ nazwaªa "Eleven", poniewa» jest ona
11 razy wi¦ksza od sumy jej cyfr. Co to za liczba?

12. U»ywaj¡c liczb 1, 2, 3, . . . , 18, 19, 20 tworzymy wszystkie mo»liwe iloczyny dwu liczb
i spo±ród nich wypisujemy wszystkie ró»ne wyniki parzyste. Ile z tych wypisanych
iloczynów jest podzielnych przez 3?

13. Dodajemy sum¦, ró»nic¦ (dodatni¡), iloczyn i iloraz dwu liczb caªkowitych dodatnich
i otrzymujemy 450. Jakie byªy te dwie liczby caªkowite?

14. Ratunkowy statek kosmiczny spotyka kosmiczny statek wycieczkowy uszkodzony me-
teorytem, zabiera siedmioosobow¡ zaªog¦ tego statku i z tego powodu jego zapas tlenu
zmniejsza si¦ z 95 do 60 dni. Dokªadnie 6 dni pó¹niej spotyka on jeszcze jeden uszko-
dzony statek kosmiczny i zabiera now¡ grup¦ rozbitków, co zmniejsza jego autonomi¦
tlenow¡ do 38 dni. Ilu rozbitków zabraª z drugiego uszkodzonego statku ?

15. Prostok¡t o bokach 25 cm i 12 cm podzielono na trzy trójk¡ty prostok¡tne podobne
w taki sposób, by dªugo±ci boków ka»dego z nich, wyra»one w centymetrach, byªy
liczbami caªkowitymi. Podaj obwody tych trójk¡tów.

16. Na pastwisku pas¡ si¦ krowy, owce i g¦si. Stado owiec jest liczniejsze od stada g¦si.
Nóg i gªów w stadzie g¦si i owiec jest 100. G¦si i owiec jest trzy razy wi¦cej ni» krów.
Ile pasie si¦ krów na pastwisku?

17. Mój ojciec podczas pierwszej wojny ±wiatowej nie byª powoªany do wojska. Byª za
stary, aby sªu»y¢ w armii, a ja oczywi±cie za mªody. Drugiej wojny nie do»yª, umarª
w moje urodziny. Je»eli pomno»ysz jego wiek przez mój, który ja wtedy osi¡gn¡ªem,
otrzymasz rok jego urodzenia. Mój ojciec miaª 42 lata jak si¦ urodziªem. Ile lat »yª
mój ojciec i w którym roku umarª?

18. Pan Kowalski, wªa±ciciel hektarowej dziaªki (dla uªatwienia mo»na przyj¡¢, »e maj¡cej
ksztaªt kwadratu), postanowiª podzieli¢ swoj¡ posiadªo±¢ pomi¦dzy czterech synów:
Bolka, Lolka, Olka, Tolka, pozostawiaj¡c sobie jedn¡ czwart¡ gruntu w ksztaªcie trój-
k¡ta. Dziaªki, które pan Kowalski daª synom, nie ró»niªy si¦ mi¦dzy sob¡ ani ksztaªtem,
ani powierzchni¡, a ponadto ka»da z nich byªa ograniczona lini¡ ci¡gª¡. Jak podzieliª
pan Kowalski swoj¡ dziaªk¦?

19. Wyobra¹my sobie, »e mamy dowoln¡ liczb¦ jednakowych trójk¡tów równobocznych i
dowoln¡ liczb¦ kwadratów, których boki s¡ równe bokom trójk¡ta. Skªadaj¡c bokami
trójk¡ty i kwadraty mo»emy otrzyma¢ ró»ne wieloboki wypukªe. Skonstruuj w ten
sposób wielok¡ty maj¡ce od trzech do dziesi¦ciu boków.

20. Podczas ostatniego urlopu pan Kowalski nie miaª najlepszej pogody. W sumie byªo
dziewi¦¢ dni z deszczem, ale zawsze kiedy rano padaª deszcz, popoªudnie byªo sªo-
neczne i ka»de deszczowe popoªudnie byªo poprzedzone sªonecznym rankiem. Sªo«ce
±wieciªo przez siedem ranków i osiem razy po poªudniu. Jak dªugo trwaª urlop pana
Kowalskiego?
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