
 
 

  

 

 

 

Zestaw 21  

 

1.  W lutym Paweł wybrał się na Wyspy Kokosowe (terytorium zależne Australii 

na Oceanie Indyjskim) swoim prywatnym odrzutowcem. Wystartował ze swojej 

posesji w Europie o 10:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET), a wylądował na 

wyspach następnego dnia o 5:30 czasu lokalnego (CCT). Wracając do domu 

wystartował o 8:30 czasu lokalnego (CCT), a wylądował o 17:00 czasu 

środkowoeuropejskiego (CET), tego samego dnia. Zakładając, że oba loty trwały 

tak samo długo, która godzina była na Wyspach Kokosowych, gdy Paweł 

lądował w domu? 

Niech 𝑑 oznacza długość jednego lotu, a 𝑠 różnicę czasu między Europą a 

Wyspami Kokosowymi w godzinach. Możemy rozwiązać układ równań 

 𝑑 +  𝑠 =  19.5 

 𝑑 −  𝑠 =  8.5  

otrzymując 𝑑 =  14, 𝑠 =  5.5. Zatem Paweł powrócił do siebie o 22:30 czasu 

kokosowego (CCT). Wyspy Kokosowe rzeczywiście używają strefy czasowej 

GMT+6:30, czyli mają zegary przesunięte o 5,5 godziny względem naszych.  

2. Na okręgu napisane są, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kolejne liczby 

całkowite od 1 do 1000. Począwszy od 1, zaznaczamy co piętnastą napisaną 

liczbę idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara (tzn. 1, 16, 31, itd.). 

Postępujemy tak aż do momentu, kiedy będziemy musieli zaznaczyć liczbę, 

która już była zaznaczona. Jak wiele liczb pozostanie niezaznaczonych po 

wykonaniu tej procedury? 

Podczas pierwszego przejścia okręgu zaznaczamy wszystkie liczby postaci 

15𝑘 +  1 (dla 𝑘 całkowitego z odpowiedniego zakresu), zaczynając na 1 i 

kończąc na 991. Kolejny przebieg zaczyna się liczbą 6, a kończy liczbą 996 — 

zaznaczamy liczby postaci 15𝑘 +  6. W trzecim przejściu zaczniemy na 11, a 

skończymy na 986, która będzie ostatnią zaznaczoną liczbą (odwiedzamy liczby 

postaci 15𝑘 +  11). Zauważmy, że po tej procedurze zaznaczymy dokładnie 



 
 

liczby postaci 5𝑘 +  1, które stanowią jedną piątą liczb napisanych na okręgu. 

Zatem 4/5 · 1000 = 800 liczb pozostanie niezaznaczonych. 

3. W trójkącie równoramiennym 𝐴𝐵𝐶 o podstawie 𝐴𝐵 dwusieczna kąta 𝐴𝐶𝐵 

przecina prostą 𝐴𝐵 w punkcie 𝐷, a dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐶 przecina prostą 𝐵𝐶 w 

punkcie 𝐸. Wyznacz kąt 𝐵𝐴𝐶, jeśli wiadomo, że 𝐴𝐸 = 2 ∙ 𝐶𝐷 

 

Oznaczmy przez α połowę kąta BAC i dorysujmy odcinek DF równoległy do AE 

jak na rysunku. Wówczas trójkąt FCD jest równoramienny (odcinek DF jako 

odcinek środkowy w trójkącie ABE jest dwa razy krótszy od AE, czyli równy CD). 

Dzięki temu możemy pooznaczać kąty jak na rysunku. Z trójkąta DBF 

wyliczamy, że 𝛼 = 18°, więc kąt BAC ma miarę 36°. 


