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Zadania w pewnej cz¦±cii wzi¦te z ksi¡»ki Bobi«skiego, Nodzy«skiego i Usckiego ' Koªo
matematyczne w szkole podstawowej'.

1. Pokaza¢, »e w±ród dziesi¦ciu liczb naturalnych jest ich pewna niezerowa ilo±¢ o
sumie podzielnej przez 10.

2. Pokaza¢, »e w±ród n + 1 liczb naturalnych mniejszych od 2n jest taka, która jest
sum¡ dwóch innych.

3. Czy liczba postaci 111...1 mo»e by¢ podzielna przez 2017? (wsk. Oblicz 11111....1
a nast¦pnie dziaªaj w Z2017)

4. Czy dla ka»dego n istnieje liczba skªadaj¡ca si¦ tylko z zer i jedynek i podzielna
przez n.

5. Czy iloczyn czterech kolejnych liczb pierwszych mo»e by¢ podzielny przez 10?

6. Znale¹¢ wszystkie cyfry a, b takie, »e a+ bbbb = abbbb, gdzie np. 39 to 39.

7. Znale¹¢ n które jest 3 razy wi¦ksze ni» suma jego cyfr.

8. Ile co najwy»ej mo»e by¢ liczb pierwszych w±ród dziesi¦ciu kolejnych liczb natural-
nych?

9. Poda¢ wszystkie liczby siedmiocyfrowe podzielne przez 12, skªadaj¡ce si¦ tylko z
2, 3, i takie, »e dwójek jest wi¦cej.

10. Wyznaczy¢ wszystkie liczby dwucyfrowe o maksymalnej liczbie dzielnik'ow.

11. Znale¹¢ wszystkie podstawienia cyfr od 0 do 9 za parami ró»ne litery, aby zachodziª
wzór ze ±ciany Instytutu:

MATMA+STUDIA=SUKCES.

12.Znale¹¢ wszystkie naturalne m,n, aby 2nm = 5(m+ n).

13. Znale¹¢ wszystkie cyfry a, b, »e ab | a · b.
14. Znale¹¢ wszystkie liczby n = akak−1...a0 = 4a0akak−1...a1.

15. Rozwi¡za¢ 1− (2− (3− ...− (2007− x)...)) = 1000.

16. Czy liczba trzystucyfrowa skªadaj¡ca si¦ ze stu zer, stu jedynek i stu dwójek mo»e
by¢ kwadratem liczby naturalnej?

17. Pokaza¢, »e (x+ y)(x+ z)(y+ z) = 400 nie ma rozwi¡za« w liczbach naturalnych.

18. Znale¹¢ liczby postaci a43b podzielne przez 45.
19. Rozpisa¢ na iloczyn liczb pierwszych liczb¦ 1729.
20. Poda¢ wszystkie caªkowite rozwi¡zania równania 42x+ 98y = 1470.
21. Rozstrzygn¡¢ dla jakich naturalnych n równanie
(n2 + 3)x+ (n2 − 7)y = 5n
ma caªkowite rozwiazanie x, y.
22. Obliczyc reszt¦ z dzielenia 327 przez 60.
23. Rozwi¡za¢ ukªad kongruencji:
x ≡ 13(mod15);x ≡ 17(mod21).
24. Znale¹c wszystkie trójk¡ty prostok¡tne o naturalnych dªugo±ciach
boków, których jeden z boków ma dªugosc 5.
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