
 
 

 

 

 

 

Zestaw 29 

 

1. Wybieramy losowo cięciwę danego okręgu. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie ona miała 

długość większą niż długość boku trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg? 

Odpowiedź brzmi; to zależy. 

 

a) Rozważmy cięciwy wychodzące z punktu C. Te które się kończą na niebieskim łuku AB (bez 

punktów A i B) mają długość większą niż bok trójkąta, a pozostałe mniejszą lub równą. 

Prawdopodobieństwo wynosi więc  
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b) Rozważmy cięciwy równoległe do boku. Jak widać na rysunku powyżej połowa cięciw jest dłuższa, 

a połowa krótsza. Prawdopodobieństwo wynosi więc 
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c) Zastanówmy się, gdzie jest położony środek cięciwy. Jeżeli jest dłuższa od boku trójkąta jej środek 

leży wewnątrz niebieskiego koła. Czyli prawdopodobieństwo wynosi 
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.  

Wszystkie trzy rozumowania są poprawne. O tym jak rozwikłać ten paradoks w trzeciej klasie na 

rachunku prawdopodobieństwa.  

2. Znajdź błąd w poniższym rozumowaniu. 

Udowodnimy, że nie istnieje żaden trapez. Załóżmy, że czworokąt ABCD jest trapezem o 

równoległych bokach AB i CD i oznaczmy długości tych boków odpowiednio przez 𝑎 i 𝑏. Następnie 

uzupełnijmy ten trapez do równoległoboku, jak na rysunku poniżej i poprowadźmy przekątną FE. 

Oznaczmy długość odcinka DG przez 𝑐, odcinka AH przez 𝑑 a odcinka GH przez 𝑒. 

 
Z podobieństwa trójkątów CDG i ABG dostajemy: 

𝑏

𝑐
=

𝑎

𝑑+𝑒
, a z podobieństwa trójkątów HED i FAH 

dostajemy: 
𝑏

𝑑
=

𝑎

𝑐+𝑒
. Wyliczamy z obu tych równań 𝑒, porównujemy do siebie i dostajemy:  

𝑎𝑐

𝑏
− 𝑑 =

𝑎𝑑

𝑏
− 𝑐. 

𝑎𝑐 − 𝑏𝑑 = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 

𝑎𝑐 − 𝑎𝑑 = −𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 
𝑎(𝑐 − 𝑑) = −𝑏(𝑐 − 𝑑) 

𝑎 = −𝑏 
Ponieważ obie liczby 𝑎 i 𝑏 są nieujemne, więc są równe zero, więc nie ma czworokąta o 

równoległych bokach! 

W przedostatniej linijce podzieliliśmy przez zero. Aby się przekonać, że 𝑐 = 𝑑 dorysujmy proste 

równoległe do FB przechodzące przez punkty H i G. 



 
 

 

Równoległoboki FAHJ i IGDC oba są jednokładne do równoległoboku FBEC w skali 
𝑏

𝑎+𝑏
. Są więc 

między sobą przystające, czyli 𝐴𝐻 = 𝐺𝐷. 

3. Przy okrągłym stole siedzi kilku panów tak, że każdy ma dwóch sąsiadów. Każdy ma przy sobie 

pewną ilość złotówek. Pan A ma o złotówkę więcej niż Pan B, Pan B o złotówkę więcej niż Pan C i tak 

dalej. Pan A daje Panu B złotówkę. Następnie Pan B daje Panu C 2 złote i tak dalej. Każdy daje o 

złotówkę więcej niż dostał tak długo, jak długo jest to możliwe. Na końcu okazuje się, że jeden z 

panów ma cztery razy więcej pieniędzy niż pewien inny. Ilu panów siedzi przy stole? 

Wychodzi zawsze, gdy panów jest 6 lub więcej. Za każdym razem, gdy któryś z panów daje pieniądze 

sąsiadowi jego majątek zmniejsza się o złotówkę. W pewnym momencie jeden z panów osiąga stan 

0 zł i dalej nie da się przekazywać pieniędzy zgodnie z przyjętą regułą (sprawdź). Ten, który mu 

dawał ostatni pieniądze, ma 1 zł, kolejny 2 zł, następny 3 zł, jeszcze następny 4 zł, (...),  a ostatni całą 

resztę pieniędzy. Ten, który ma 4 zł, ma 4 razy więcej pieniędzy niż ten, który ma złotówkę. Trochę 

zabawy jest z wykazaniem, że jeśli panów jest 5 lub mniej, to nie wychodzi. Spróbuj to sprawdzić. 

Adam słusznie zauważył, że zgodnie z treścią zadania JEDEN z panów ma cztery razy więcej niż inny, 

więc jak jest takich dwóch, to się nie liczy, czyli panów musi być mniej niż 10. 


