
 
 

 

 

 

 

Zestaw 22 

 

 

GIMNAZJUM 

1.  W grze w statki, która toczy się na planszy o wymiarach 9 x 9, nasz przeciwnik 

gdzieś ukrył lotniskowiec, reprezentowany przez prostokąt o wymiarach 5 x 1 lub  

1 x 5. Jaka jest minimalna liczba strzałów, które musimy oddać, by choć raz trafić 

lotniskowiec, niezależnie od jego lokalizacji? Odpowiedź uzasadnij. 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Potrzebujemy 16 strzałów. Zauważmy, że jeżeli ostrzelamy pola zacienione na 

rysunku powyżej, to na pewno lotniskowiec się nie uchowa (na rysunku nie ma 

prostokąta o wymiarach 5 x 1, który nie zostałby ostrzelany). Jest to minimalna liczba 

strzałów, co można wydedukować z poniższego rysunku, na którym jest 16 

nienachodzących na siebie możliwych położeń lotniskowca. 

 

2. Znajdź dziewięciocyfrową liczbę składającą się z cyfr 1, 2, …, 9 ustawionych w pewnej 

kolejności, o tej własności, że jej każde dwie kolejne cyfry tworzą liczbę dwucyfrową, którą 

można przedstawić w postaci iloczynu 𝑘 ∙ 𝑙, gdzie 𝑘, 𝑙 ∈ {1, 2, … , 9} 
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3. Mamy 10 worków z monetami. W jednym z nich wszystkie monety są fałszywe, w 

pozostałych zaś wszystkie są prawdziwe. Prawdziwa moneta waży 10 gramów, a fałszywa 

11. Ile ważeń na wadze elektronicznej trzeba wykonać, aby wykryć worek z fałszywymi 

monetami? 

Wystarczy jedno ważenie. Bierzemy z pierwszego worka jedną monetę, z drugiego dwie, z 

trzeciego trzy i tak dalej. Gdyby wszystkie monety były prawdziwe, ważyłyby 550 

gramów. Nadwyżka nad tę liczbę wskaże nam numer worka z fałszywymi monetami (np. 

jeśli monety będą ważyły 552 gramy, fałszywe monety są w worku drugim) 

 

LICEUM

1. Kierowca ciężarówki zwykle pokonuje dystans między dwoma miastami jadąc 
autostradą ze stałą prędkością. Niestety podczas ostatniego przejazdu na niektórych 
odcinkach autostrady trwał remont, w wyniku czego kierowca musiał podczas jazdy na 
tych odcinkach zredukować prędkość o jedną czwartą. W wyniku tego w czasie, w którym 
zwykle pokonałby całą trasę, udało mu się przebyć tylko sześć siódmych jej długości. Jaką 
część czasu poświęconego na przebycie tej drogi kierowca jechał przez remontowane 
odcinki? 

Oznaczmy przez 𝑥 część czasu spędzoną na odcinkach remontowanych, wówczas część 
czasu spędzoną na odcinkach nieremontowanych oznaczymy przez 1 − 𝑥 (cały czas wynosi 
wówczas 1 i niech zwykła prędkość też wynosi 1). Dostajemy więc równanie 
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z którego wyliczymy, że 𝑥 =
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2. Czy przekrojem czworościanu foremnego może być kwadrat? 

Może.  

 

Punkty E, F, G, H są środkami odpowiednio boków AC, AB, DC, DB. Każdy z nich jest więc 
równy połowie długości boku czworościanu foremnego, więc są równej długości. 
Pokażemy teraz, że czworokąt EFGH ma kąty proste. 



 
 

 

Odcinek BC jest prostopadły do płaszczyzny AMD (punkt M jest środkiem odcinka BC, więc 
jest spodkiem wysokości w trójkątach ABC i DBC), jest więc prostopadły do każdej prostej 
zawartej w tej płaszczyźnie, w szczególności do prostej AD. Z prostopadłości odcinków AD i 
BC wynikają kąty proste w czworokącie EFGH. 

3. Złośliwy czarodziej rzucił urok na jedną z 1000 beczek z winem – po wypiciu choćby kropli 
każdy zzielenieje w ciągu doby. Codziennie rano dysponujemy dokładnie 10 dzielnymi (i 
niezielonymi) rycerzami gotowymi ponieść ryzyko. Ile dni trzeba, aby wykryć zaczarowaną 
beczkę? 

Wystarczy jeden dzień. Numerujemy beczki w systemie dwójkowym, każdej przypisując 
inny dziesięciocyfrowy ciąg zer i jedynek. Da się to zrobić, bo wszystkich takich ciągów jest 
210 = 1024, a beczek mamy 1000. Każdy rycerz pije wyłącznie z tych beczek, które mają 1 
na jego miejscu, czyli np. z beczki podpisanej 0100010010 piją rycerze numer 2, 6 i 9 
(zatem z każdej beczki pije inny podzbiór rycerzy). Po dobie odczytujemy numer 
zaczarowanej beczki z koloru rycerzy: jeśli np. zzielenieli rycerze 2, 6 i 9, to zatruta jest 
beczka numer 0100010010. 


