
 
 

  

 

 

 

Zestaw 20  

 

1.  Dany jest trójkąt ABC. Punkt I jest środkiem okręgu wpisanego, a punkty D i 

E to punkty styczności tego okręgu z bokami AB i AC. Punkt P to punkt 

przecięcia prostych DE i BI. Udowodnić, że kąt BPC jest prosty. 

 

Oznaczmy przez 𝛼 połowę kąta ABC a przez 𝛽 połowę kąta ACB. Wówczas kąt 

CIP ma miarę 𝛼 + 𝛽. Kąt BAC ma miarę 180° − 2𝛼 − 2𝛽. Trójkąt ADE jest 

równoramienny (z twierdzenia o odcinkach stycznych). Liczymy kąt DEA, 

wychodzi 𝛼 + 𝛽, więc wierzchołkowy do niego CEP też ma 𝛼 + 𝛽. Ponieważ 

kąty CIP i CEP są równe, na czworokącie ICPE da się opisać okrąg. Kąt IPC jest 

więc taki sam jak oparty na tym samym łuku kąt IEC czyli prosty. 

2. Do wykonania pewnej misji zgłosiło się stu ochotników. Śmiałków poddano 

ścisłym testom sprawdzającym kondycję, odporność oraz zdrowie psychiczne. 

Jedynie dwadzieścia sześć osób zaliczyło testy kondycyjne. Ponadto aż 

sześćdziesięciu ochotników przeszło co najwyżej jeden test. Wiemy także, że na 

testach odporności i zdrowia psychicznego odnotowano osiemdziesiąt trzy 

porażki, ale każdy z kandydatów pomyślnie przeszedł co najmniej jeden z tych 

dwóch testów. Ilu śmiałków uzyskało pozytywny wynik we wszystkich testach? 

Ponieważ nikt nie oblał jednocześnie odporności i zdrowia psychicznego, więc 

każdy kandydat, który nie przeszedł co najmniej dwóch testów, musiał oblać 

test kondycyjny. Daje nam to (100 − 26) − 60 = 14 osób, które odpadły 



 
 

wyłącznie z powodu kondycji. Razem z 83 osobami, które zostały odrzucone z 

powodu odporności lub zdrowia psychicznego, otrzymujemy łączną liczbę 97 

ochotników, którzy tym nie wykonają misji. Zatem 3 kandydatów zaliczyło 

wszystkie trzy testy. 

3. O grupie sześciu osób wiemy, że pięciu z nich ma odpowiednio 1, 2, 3, 4 i 5 

znajomych wśród pozostałych. Ilu znajomych wśród pozostałych ma ostatnia 

osoba? Znajomość jest relacją symetryczną, tzn. jeśli A jest znajomym B, to B 

jest znajomym A. 

Oznaczmy przez n szukaną liczbę znajomych ostatniej osoby. Ten, który ma 

pięciu znajomych, zna wszystkich pozostałych z grupy, więc możemy go 

pominąć, zmniejszając o 1 liczbę znajomych wszystkich pozostałych. Następnie 

możemy pominąć także tego, który ma tylko jednego znajomego, gdyż teraz 

jego liczba znajomych spadła do zera (po jego pominięciu nie zmienią się już 

liczby znajomych pozostałych). Zostaje wówczas jedynie czterech osobników, 

którzy mają odpowiednio 1, 2, 3, n − 1 znajomych pomiędzy sobą. Powtarzając 

powyższą procedurę, możemy pominąć najpierw tego, który ma trzech 

znajomych, po czym tego, który ma tylko jednego znajomego. Zostaje wówczas 

jedynie dwóch — jeden ma jednego znajomego, a drugi ma ich dokładnie n − 2. 

Oczywiste jest wtedy, że n − 2 = 1, a zatem n = 3. To rozwiązanie może być 

wykorzystane do skonstruowania grupy osób spełniającej warunki zadania. Jest 

ona przedstawiona na poniższym diagramie: 

 


