
 
 

 

 

 

 

Zestaw 1 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Dokładnie 60% uczniów pewnego gimnazjum spędziło wakacje w górach, a dokładnie 
1

3
 

uczniów tej szkoły – nad morzem. Ponadto dokładnie 
1

15
 pozostałych uczniów spędziła 

wakacje za granicą. Jaka jest najmniejsza liczba uczniów tego gimnazjum?. Odpowiedź 
uzasadnij. 
 
Gdy dodamy do siebie liczbę uczniów którzy spędzili wakacje nad morzem oraz tych, którzy 

wyjechali w góry, to okaże się, że stanowią oni 
14

15
uczniów szkoły. Pozostali stanowią więc 

1

15
uczniów tej szkoły. Gdy obliczymy 

1

15
 z 

1

15
 to dostaniemy 

1

225
 uczniów tej szkoły (tylu 

wyjechało za granicę). Aby ta liczba była całkowita, w szkole musi być co najmniej 225 
uczniów. 
 
2. W drodze do domu Piotr postanowił zatankować, przez co czas jego podróży wydłużył się 
o 10%. Kolejnego dnia, przemierzając tę samą drogę, Piotr tankował dwa razy dłużej, przez 
co całkowity czas jego podróży wyniósł jedną godzinę. Ile czasu zajęłaby podróż Piotrowi, 
gdyby nie tankował? 
 
Drugiego dnia czas poświęcony na tankowanie stanowił 20% czasu poświęconego na jazdę. 
60 minut stanowi więc 120% czasu poświęconego na jazdę. Łatwo teraz obliczyć, że czas 
poświęcony na jazdę to 50 minut. 
 
3. W trapezie ABCD, w którym AD || BC, zachodzą równości |AB|=|BC|, |AC|=|CD|  

oraz |BC|+|CD|=|AD|. Wyznacz kąty tego trapezu. 

 

Na boku AD wyznaczamy punkt E taki, że |AE| = |BC| i |ED| = |CD|. Czworokąt AECB jest 
wówczas rombem. Kąty CAD i CDA są równe bo trójkąt ADC jest równoramienny. Kąty BCA i 
CAE są równe bo są to kąty naprzemianległe. Kąty BAE i CED są równe bo są to kąty 
odpowiadające. Kąty CED i ECD są równe bo trójkąt EDC jest równoramienny. W trójkącie 
EDC suma kątów wynosi 5α, czyli kąt α ma miarę 36°. Pozostałe kąty już teraz łatwo 



 
 

policzyć, mają one miary: 72°, 108° i 144°. 

 

KLASY TRZECIE 

1. W trójkącie ABC punkty K, L, M są spodkami wysokości opuszczonych odpowiednio z 
wierzchołków A, B, C. Udowodnij, że proste zawierające wysokości trójkąta ABC zawierają 
dwusieczne kątów wewnętrznych trójkąta KLM. 

 
Pokażemy, że kąty LMC i CMK są równe. Dla pozostałych kątów dowód będzie analogiczny. 
Trójkąty ALO i OBK są podobne bo mają dwa kąty równe (kąty proste i kąty wierzchołkowe 
przy wierzchołku O), więc kąty LAO i OBK są równe. Na czworokącie AMOL można opisać 
okrąg (suma kątów AMO i OLA wynosi 180°). Kąty LAO i LMO są więc równe jako kąty 
wpisane oparte na tym samym łuku. Podobnie pokazujemy, że kąty OMK i OBK są równe, co 
kończy dowód. 
 
2. Czy istnieją takie liczby niewymierne x, y, że 

x + y = xy 
oraz liczba x + y = xy jest wymierna? Odpowiedź uzasadnij. 
 

Takie liczby istnieją, są to na przykład 𝑥 = 3 + √3 i 𝑦 = 3 − √3.  Obie są niewymierne, bo 

gdyby któraś była wymierna, to również √3 byłby wymierny. 
Zauważmy, że jak „produkować” takie liczby mogą nam podpowiedzieć wzory Viete’a. 
Rozważmy bowiem trójmiany kwadratowe postaci 𝑥2 − 𝑝𝑥 + 𝑝, gdzie 𝑝 jest liczbą 
wymierną. 
 
3. Udowodnij, że jeżeli suma wszystkich dzielników pewnej liczby naturalnej jest dwa razy 
większa od tej liczby, to suma odwrotności tych dzielników wynosi 2. 
 
Niech liczba 𝑥 ma dzielniki a1, a2 …, an oraz suma  a1 + a2 +…+ an = 2x. Zauważmy, że jeżeli 

liczba 𝑐 jest dzielnikiem liczby 𝑥 to również liczba 
𝑥

𝑐
 jest dzielnikiem liczby 𝑥. Sumę 

dzielników można więc zapisać tak: 
𝑥

𝑎1
+

𝑥

𝑎2
+. . . +

𝑥

𝑎𝑛
= 2𝑥 

Wystarczy obydwie strony tej równości podzielić przez 𝑥, aby otrzymać tezę twierdzenia. 
Liczby spełniające warunki zadania nazywamy liczbami doskonałymi. Są to na przykład 6, 28, 
496, 8128, 33550336, 8589869056 czy 137438691328. Największą znaną liczbą doskonałą 



 
 

jest 257885160 · (257885161 − 1) – ma ona 34 850 340 cyfr. Wszystkie znane liczby doskonałe 
są parzyste. Nie wiadomo, czy istnieje nieparzysta liczba doskonała. 
 


