
 
 

 

 

 

 

Zestaw 2 

 

 

1. Dany jest 100-kąt foremny. Wybrano 51 jego wierzchołków. Wykaż, że wśród wybranych 

punktów istnieją trzy będące wierzchołkami trójkąta prostokątnego równoramiennego. 

Oznaczmy dany 100-kąt foremny przez 𝐴1, 𝐴2 … 𝐴100. Podzielmy jego wierzchołki na 25 

czteroelementowych grup w taki sposób, aby punkty w obrębie każdej grupy były 

wierzchołkami kwadratu:  

𝐴1𝐴26𝐴51𝐴76, 𝐴2𝐴27𝐴52𝐴77, 𝐴3𝐴28𝐴53𝐴78, … , 𝐴25𝐴50𝐴75𝐴100 

Ponieważ wybraliśmy 51 punktów, więc z zasady szufladkowej wynika, że przynajmniej z 

jednego kwadratu wybraliśmy trzy wierzchołki. To kończy rozwiązanie zadania, ponieważ 

każde trzy wierzchołki kwadratu tworzą trójkąt prostokątny równoramienny. 

2. Wyznacz dwie ostatnie cyfry zapisu dziesiętnego liczby  

251
+ 252

+ 253
+ ⋯ + 252017

+ 252018
 

Zauważmy, że w powyższej sumie każdy następny składnik to poprzedni składnik 

podniesiony do piątej potęgi. W zapisie rozwiązania użyjemy kongruencji. 

251
≡ 32   𝑚𝑜𝑑 100 

Podnosimy obie strony kongruencji do piątej potęgi i dostajemy, że  

252
≡ 32   𝑚𝑜𝑑 100 

bo 325 = 33554432. 

Wykonując kolejne podnoszenie obu stron do piątej potęgi dostaniemy, że  

253
≡ 32   𝑚𝑜𝑑 100 i ogólnie 25n

≡ 32   𝑚𝑜𝑑 100. Teraz wystarczy wszystkie 2018 

kongruencji dodać stronami i dostajemy, że  

251
+ 252

+ 253
+ ⋯ + 252017

+ 252018
≡ 76   𝑚𝑜𝑑 100 

Ostatnie dwie cyfry to 76. 

 

3. W trójkącie ABC punkt I jest środkiem okręgu wpisanego, zaś punkt D różnym od A 

punktem wspólnym prostej AI i okręgu opisanego na trójkącie ABC. Udowodnij, że odcinki 

BD, CD i DI są jednakowej długości. 



 
 

 

Punkt I leży na przecięciu dwusiecznych kątów, stąd równe są kąty BAD i DAC oraz CBI i IBA. 

Kąt DBC jest oparty na tym samym łuku, co kąt DAC. Kąt BID jest kątem zewnętrznym w 

trójkącie ABI. Łatwo policzyć, że jego miara wynosi 𝛼 + 𝛽. Trójkąt IBD jest więc 

równoramienny. Równość odcinków BD i DC wynika zaś z równości łuków BD i DC (oparte 

na nich kąty są równe). Rozwiązując to zadanie udowodniliście ważne twierdzenie geometrii 

zwane lematem o trójliściu. 

 

 


