
 
 

 

 

 

 

Zestaw 31 

 

 

KLASY PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

1. Pudełko na klocki ma kształt trójkąta równobocznego o boku 𝑎 cm. Pudełko jest szczelnie 

wypełnione przez 2𝑛 klocków, z których 𝑛 jest w kształcie trójkąta równobocznego o boku 1 

cm, a 𝑛 — trójkąta równobocznego o boku 2 cm (jest jedna warstwa klocków). Jaka jest 

najmniejsza możliwa wartość 𝑎? 

Niech 𝑥 będzie polem małego klocka, tzn. tego, którego bok ma długość 1 cm. Wówczas 

pole dużego klocka to 4𝑥, łączne pole wszystkich klocków to 𝑛𝑥 +  4𝑛𝑥 =  5𝑛𝑥, a pole dna 

pudełka to 𝑎2𝑥, gdyż aby otrzymać kształt pudełka wystarczy powiększyć mały klocek 𝑎 razy 

w każdym kierunku. Stąd wynika, że 5𝑛 = 𝑎2 , więc liczba 𝑎 jest wielokrotnością liczby 5. 

Można udowodnić, że nie jest możliwe zmieszczenie pięciu dużych klocków w pudełku o 

boku 5 cm, więc 𝑎 ≠ 5 . Łatwo natomiast znaleźć ułożenie 20 małych i 20 dużych klocków 

wewnątrz 1 pudełka o boku 10 cm. 

 

Uwaga! W tego typu zadaniu nie wystarczy powiedzieć, że pudełko ma bok długości 10, 

trzeba jeszcze podać przykład ułożenia klocków w takim pudełku. 

2. Średnica koła numer 1 wynosi 24 mm. Oblicz średnicę koła numer 2. 

Odczytawszy z rysunku liczby zębów każdego z kół, możemy zauważyć, że 

jeden pełny obrót koła numer 1 wymaga 
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 obrotu podwójnego koła. 

Podobnie, gdy podwójne koło wykona jeden pełny obrót, koło numer 2 
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  pełnego obrotu. Stąd, gdy koło numer 1 wykonuje jeden obrót, koło numer 
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  pełnego obrotu. Obwód koła numer 2 musi być zatem równy 
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obwodu koła numer jeden. Stosunek obwodów kół jest równy stosunkowi długości ich 

średnic, więc możemy obliczyć, że średnica koła numer 2 ma długość  
5
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∙ 48 𝑚𝑚 =

 10 𝑚𝑚. 

3. Na planszy o wymiarach 9×9 gramy w statki. Każdy z graczy oprócz innych statków 

posiada pancernik reprezentowany przez prostokąt o wymiarach 5 × 1 lub 1 × 5. Jaką 

minimalną liczbę strzałów musimy oddać, by choć raz trafić pancernik, niezależnie od jego 

lokalizacji? 

Podział planszy z rysunku 1 pokazuje, że musimy strzelić co najmniej 16 razy — nie możemy 

ominąć żadnego z 16 prostokątów 5 × 1, gdyż któryś może być zajmowany przez pancernik. 

 

Z rysunku 2 widzimy, że 16 strzałów wystarcza — nie da się tak ustawić pancernika, by nie 

przechodził przez żadne zaciemnione pole. 

 

Uwaga! W tego typu zadaniu trzeba uzasadnić dwie rzeczy: że 16 strzałów wystarczy i że 

mniej nie wystarczy. 

 

KLASY PO GIMNAZJUM 

1.  Udowodnij, że dla dowolnych liczb dodatnich 𝑥, 𝑦 prawdziwa jest nierówność 

𝑥4 + 𝑦4 > 𝑥𝑦3 



 
 

Wykorzystamy nierówność między średnią arytmetyczną a średnią geometryczną 

𝑥4 + 𝑦4 = 𝑥4 +
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2. W trójkącie ostrokątnym 𝐴𝐵𝐶 ∡𝐴𝐶𝐵 =  60°. Punkty 𝑃 i 𝑄 są rzutami prostokątnymi 

odpowiednio punktów 𝐴 i 𝐵 na proste 𝐵𝐶 i 𝐴𝐶. Punkt 𝑀 jest środkiem boku 𝐴𝐵. Udowodnij, 

ze trójkąt PMQ jest równoboczny. 

 

Na czworokącie 𝐴𝐵𝑃𝑄 da się opisać okrąg, bo kąty 𝐴𝑃𝐵 i 𝐴𝑄𝐵 są równe (oba są proste). 

Punkt 𝑀 jest środkiem tego okręgu, więc odcinki 𝑃𝑀 i 𝑄𝑀 są równe jako promienie. 

Udowodniliśmy, że nasz trójkąt jest równoramienny. Jeśli udowodnimy, że kąt 𝑃𝑀𝑄 ma 

60, to zadanie zrobione.  

Trójkąty 𝐴𝑀𝑄 i 𝑀𝐵𝑃 są równoramienne, stąd oznaczenia kątów jak na rysunku. 

Wykorzystamy fakt, że 𝛼 + 𝛽 = 120°, bo kąt 𝐴𝐶𝐵 ma 60. Mamy: 

180° − 2𝛽 + 180° − 2𝛼 + ∡𝑃𝑀𝑄 = 180° 

360° − 2(𝛼 + 𝛽) + ∡𝑃𝑀𝑄 = 180° 

360° − 2 ∙ 120° + ∡𝑃𝑀𝑄 = 180° 

∡𝑃𝑀𝑄 = 60° 

Trójkąt PMQ jest równoboczny jako równoramienny z kątem 60. 

 

3. Na pewnej wyspie żyją trzy rodziny. Do każdej z nich należy dwóch synów i dwie córki. Na 

ile sposobów można zaaranżować sześć małżeństw (kobieta + mężczyzna) pomiędzy tymi 

osobami, zakładając, że małżeństwa pomiędzy rodzeństwem są zabronione. 

Na 80 sposobów. 

Nazwijmy rodziny: Kowalscy, Kwiatkowscy i Nowakowie.  

Załóżmy, że młodzi Kowalscy poślubią panny Kwiatkowskie. Wówczas Kowalskie muszą 

wyjść za Nowaków, bo inaczej jakiś Nowak musiałby poślubić swoją siostrę. Jeśli obaj 

chłopcy z jednej rodziny poślubią dziewczyny z drugiej rodziny to robimy tak: 

- wybieramy Kowalskim rodzinę, z której córki poślubią: na dwa sposoby 

- decydujemy, który Kowalski poślubi którą dziewczynę: na dwa sposoby 

- wybieramy mężów dla Kowalskich: na dwa sposoby 



 
 

- kojarzymy pozostałe dwie pary: na dwa sposoby 

Razem 16 sposobów. 

Niech teraz jeden Kowalski poślubi Kwiatkowską, a drugi Nowakównę. Wówczas Kowalskie 

nie mogą obie poślubić chłopaków z drugiej rodziny, bo wówczas w trzeciej rodzinie brat 

musiałby poślubić siostrę: 

- wybieramy żonę dla pierwszego Kowalskiego: na 4 sposoby 

- wybieramy żonę dla drugiego Kowalskiego: na 2 sposoby 

- wybieramy męża dla pierwszej Kowalskiej: na 4 sposoby 

- wybieramy męża dla drugiej Kowalskiej: na 2 sposoby 

- pozostałe dwie pary nie mają wyboru: Kwiatkowski musi poślubić Nowakównę, a Nowak 

Kwiatkowską. 

Razem 64 sposoby. 

W sumie dostajemy więc 80 możliwości – nieźle, jak na zaledwie 3 rodziny. 

 


