
 
 

 

 

 

 

Zestaw 18 

 

KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

1. W polach tablicy 4x4 umieszczono liczbę -1 i piętnaście liczb +1. Można jednocześnie 

zmienić znaki wszystkich liczb w jednym wierszu lub jednej kolumnie. Czy po pewnej liczbie 

takich zmian można uzyskać tablicę wypełnioną samymi jedynkami? Odpowiedź uzasadnij. 

Nie da się. 

Jeśli w wierszu lub kolumnie, w której wykonujemy zmianę, są liczby 𝑥1,  𝑥2,  𝑥3,  𝑥4, to po 

wykonaniu operacji liczby te zmienią się odpowiednio na −𝑥1, −𝑥2, −𝑥3, −𝑥4. Ale: 

𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4 = (−𝑥1)(−𝑥2)(−𝑥3)(−𝑥4) 

Stąd wynika, że po wykonaniu danej operacji nie zmienia się iloczyn wszystkich liczb w tablicy. 

Ponieważ na początku iloczyn ten był równy -1, zatem nie można uzyskać na tablicy samych 

jedynek, czyli iloczynu +1. 

2. Mamy do dyspozycji 6 odcinków. Mają one odpowiednio długości: 1, 2, 3, 2019, 2020, 

2021. Ile różnych trójkątów możemy z nich ułożyć?  

Nazwijmy liczby: 1, 2, 3 małymi, a liczby: 2019, 2020, 2021 dużymi i rozpatrzmy przypadki. 

Zarówno układ trzech małych liczb, jak i dwóch małych i jednej dużej nie spełnia 

nierówności trójkąta. Jeśli mamy do dyspozycji dwie duże liczby, to gdy różnica między nimi 

wynosi 1, małą może być 2 lub 3 (ale nie 1), gdy zaś różnica między nimi wynosi 2, to małą 

musi być 3. Szukanych układów jest zatem 4+1+1=6 (ostatnim jest układ samych dużych 

liczb). 

3. Liczby 𝑎, 𝑏 spełniają warunek 2𝑎 + 𝑎2 = 2𝑏 + 𝑏2. Wykaż, że jeżeli liczba 𝑎 jest całkowita, 

to liczba 𝑏 także jest całkowita. 

Przekształćmy nieco naszą równość: 

𝑎2 − 𝑏2 + 2𝑎 − 2𝑏 = 0 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) + 2(𝑎 − 𝑏) = 0 
(𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏 + 2) = 0 

Wyszło, że liczba 𝑏 albo jest równa 𝑎, albo równa −𝑎 − 2. W obu przypadkach jest 

całkowita. 

 



 
 

KLASY PO GIMNAZJUM 

1.  Czy istnieje wielościan, w którym każda ściana ma kąty wewnętrzne nie mniejsze niż 90 i 

ma on 2021 krawędzi? Odpowiedź uzasadnij. 

Taki wielościan nie istnieje.  

Jeżeli każda ściana ma wyłącznie kąty proste lub rozwarte, to w każdym wierzchołku 

schodzą się dokładnie trzy krawędzie (bo suma kątów o danym wierzchołku musi być 

mniejsza niż 360). Niech 𝑛 oznacza liczbę wierzchołków. Krawędzi jest więc 
3𝑛

2
. Prowadzi to 

do równania 
3𝑛

2
= 2021, które nie ma rozwiązania w liczbach naturalnych. 

Uwaga! Podanie kilku przykładów wielościanów, które są kontrprzykładami to jeszcze nie 

dowód, że takich wielościanów nie ma. 

2. Dany jest osiemdziesięciokąt foremny. Połowę jego wierzchołków pomalowano na biało, 

a połowę na czarno. Udowodnij, że można te 80 wierzchołków podzielić na 20 grup po 4 tak, 

żeby w każdej grupie były dwa wierzchołki białe i dwa czarne, i żeby te cztery wierzchołki 

były wierzchołkami prostokąta. 

Rozważmy pary wierzchołków będące końcami średnic okręgu opisanego na naszym 

osiemdziesięciokącie. Takich średnic jest 40. Niech 𝑏 oznacza ilość średnic o końcach 

białych, 𝑐 ilość średnic o końcach czarnych, a 𝑟 ilość średnic o końcach różnokolorowych. 

Ponieważ zarówno punktów białych, jak i czarnych jest 40, dostajemy: 

2𝑏 + 𝑟 = 40 i 2𝑐 + 𝑟 = 40. 

Oznacza to, że średnic o końcach białych jest tyle samo, co średnic o końcach czarnych, 

oraz, że średnic o końcach różnych jest parzysta ilość. Tworzymy więc pary: średnica „biała” 

ze średnicą „czarną” oraz  
𝑟

2
  par średnic różnokolorowych. Jest oczywiste, że wyznaczają 

one prostokąty. 

Uwaga! Wskazanie konkretnego przykładu pomalowania wierzchołków nie rozwiązuje 

zadania, bo teza ma być spełniona przy dowolnym pomalowaniu. 

3. Udowodnij, że inwersja względem okręgu o środku O przekształca prostą 𝑘  

nieprzechodzącą przez punkt O na okrąg przechodzący przez punkt O. O inwersji była mowa 

w zestawie 7. 



 
 

 

Niech A będzie rzutem prostokątnym punktu O na prostą 𝑘, A’ jego obrazem w danej 

inwersji, B dowolnym punktem prostej 𝑘 różnym od A i B’ obrazem inwersyjnym punktu B. Z 

definicji inwersji mamy |𝑂𝐴||𝑂𝐴’| = 𝑟2 oraz |𝑂𝐵||𝑂𝐵’| = 𝑟2 czyli |𝑂𝐴||𝑂𝐴’| = |𝑂𝐵||𝑂𝐵’| i 

dalej 
|𝑂𝐴|

|𝑂𝐵|
=

|𝑂𝐵′|

|𝑂𝐴′|
, a więc trójkąty OAB i OA’B’ są podobne z cechy bkb (wspólny kąt przy 

wierzchołku O). To oznacza, że kąt OB’A’ jest prosty, a więc miejscem geometrycznym 

obrazów inwersyjnych punktów prostej 𝑘 jest okrąg o średnicy OA’. 

Uwaga! W zadaniu należało pokazać nie tylko, że obraz inwersyjny prostej przechodzi przez 

punkt O, ale że jest okręgiem. 


