
 
 

 

 

 

 

Zestaw 4 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Ciąg Fibonacciego określony jest następująco: 
F1 = F2 = 1 

Fn+2 = Fn+1 + Fn dla n całkowitych dodatnich 

Ustal, czy liczba F2021 jest parzysta. 

Liczba F2015 jest nieparzysta.  
Suma dwóch liczb nieparzystych jest parzysta, a suma liczby nieparzystej i parzystej jest 
nieparzysta. Dwa pierwsze wyrazy są nieparzyste, więc trzeci jest parzysty. Skoro więc w 
ciągu Fibonacciego każdy wyraz jest sumą dwóch poprzednich, więc po wyrazie parzystym 
występują dwa nieparzyste, a po dwóch nieparzystych parzysty. Parzyste są tylko te  o 
numerach podzielnych przez 3. 
 

2. Na każdym polu szachownicy 2021  2021 mieszka krasnoludek, przy czym żaden z 

krasnoludków nigdy nie opuszcza pola, na którym mieszka. Okazało się, że 2026 

krasnoludków cierpi na nieuleczalną, zaraźliwą chorobę – matemafilię, w tym 9 

krasnoludków mieszkających na kwadracie 3  3 na samym środku szachownicy. Zdrowy 

krasnoludek zarazi się matemafilią, jeśli co najmniej dwóch jego sąsiadów jest na nią 

chorych (sąsiadami są krasnoludki, które zajmują pola o sąsiednim boku). Zarażenie 

matemafilią następuje zawsze o północy, przy czym zarażony krasnoludek może zarazić 

innego dopiero po 12 godzinach. Czy jest możliwe, że wszystkie krasnoludki będą chore na 

matemafilię? Jeśli tak, to po ilu – najpóźniej – dniach się to stanie? 

Nie jest możliwe, aby wszystkie krasnoludki zostały zarażone. Nazwijmy zbiór wszystkich pól 

z chorymi krasnoludkami obszarem zarażonym. Zauważmy, że rozprzestrzenianie się zarazy 

nie zwiększa obwodu obszaru zarażonego. Popatrzmy na przykłady: 

              
                                   

                                     przed zarażeniem      po zarażeniu 

Na początku epidemii zarażony obszar ma obwód równy maksymalnie 8080. Obwód całej 

szachownicy to 8084. Nigdy więc nie będą zarażone wszystkie krasnoludki. 

 

3. Turysta idący na stację kolejową przeszedł w ciągu godziny 3,5 km i zorientował się, że idąc 

nadal z tą samą prędkością, spóźni się na pociąg o godzinę. Przyspieszył więc i pozostałą część 



 
 

trasy przeszedł z prędkością 5 km/h, docierając na stację pół godziny przed planowanym 

odjazdem pociągu. Jaką długą trasę przebył ten turysta? 

Niech s oznacza „pozostałą część trasy” a t czas, jaki potrzeba, żeby przejść drogę s i dotrzeć 
na stację w momencie odjazdu pociągu. Wówczas: 

s = 3,5 (t + 1)    oraz    s = 5 (t – 0,5) 
Z tych równań obliczymy, że t = 4, a s = 17,5. Doliczając 3,5 km, które przeszedł wcześniej 
obliczymy, że cała trasa liczyła 21 km. 
 

 

 

 

KLASY TRZECIE 

1.  Wyznacz wszystkie pary (𝑎, 𝑏) dodatnich liczb całkowitych, które spełniają równanie   

𝑎𝑏 = (𝑎 − 𝑏)3 

Niech 𝑑 =  𝑁𝑊𝐷(𝑎, 𝑏). Wówczas 𝑎 =  𝑑𝑎’, 𝑏 =  𝑑𝑏’ dla pewnych względnie pierwszych 

dodatnich liczb całkowitych 𝑎’, 𝑏’. Po podstawieniu tych zależności do danego równania i 

uproszczeniu uzyskujemy 𝑎’𝑏’ =  𝑑(𝑎’ − 𝑏’)3 . Liczby 𝑎’𝑏’ oraz 𝑎’ − 𝑏’ są względnie 

pierwsze (jeśli 𝑎’𝑏’ ma dzielnik pierwszy 𝑝, to dzieli on 𝑎’ lub 𝑏’, załóżmy, że 𝑎’, ale gdyby 

𝑝 dzieliło 𝑎’ − 𝑏’, to dzieliłoby również 𝑏’, a to jest niemożliwe, bo 𝑎’ i 𝑏’ są względnie 

pierwsze). Ponadto z równości 𝑎’𝑏’ =  𝑑(𝑎’ − 𝑏’)3 wynika, że (𝑎’ − 𝑏’)3 jest dodatnim 

dzielnikiem liczby 𝑎’𝑏’. Wobec tego (𝑎’ − 𝑏’)3 = 1 , czyli 𝑎’ = 𝑏’ + 1. Stąd uzyskujemy 

 𝑑 = 𝑎′𝑏′ =  (𝑏′ + 1)𝑏′.  

A zatem 𝑎 = (𝑏′ + 1)2𝑏′, 𝑏 = (𝑏′ + 1)𝑏′2 . 

2. Rozwiąż w dodatnich liczbach całkowitych nieparzystych równanie 

𝑎2 − 𝑏3 = 4 

Dane równanie nie ma rozwiązania w nieparzystych liczbach całkowitych dodatnich. Jest 

ono równoważne równaniu  

(𝑎 − 2)(𝑎 + 2) = 𝑏3 

Liczby 𝑎 − 2 i 𝑎 + 2 są względnie pierwsze (gdyby miały wspólny dzielnik dzieliłby on ich 

różnicę, czyli 4, ale 𝑎 − 2 i 𝑎 + 2 są nieparzyste). Są więc sześcianami. Ale z kolei różnica 

sześcianów dwóch dowolnych liczb nieparzystych dodatnich jest większa od 4 (ciąg 

(2𝑛 + 1)3 − (2𝑛 − 1)3 jest rosnący). 

3. Dany jest czworokąt wypukły ABCD. Punkty K i L są odpowiednio środkami boków AB i CD. 

Wykaż, że jeżeli pola czworokątów BCLK i DAKL są równe, to czworokąt ABCD jest trapezem. 



 
 

 

Trójkąty AKL i KBL mają równe pola (jednakowe podstawy i wspólna wysokość). Więc 

trójkąty ALD i LBC też mają równe pola. A jako, że mają równe podstawy, więc mają też 

równe wysokości. To zaś dowodzi, że proste AB i CD są równoległe. 


