
 
 

 

 

 

 

Zestaw 5 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Znajdź wszystkie trójki (x, y, n) liczb naturalnych spełniających równanie: 

102𝑥 + 153𝑦 = 2𝑛 

Dane równanie nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych. Lewa strona jest podzielna przez 

3, a prawa nie. 

2. Wykaż, że krawędzi sześcianu nie można ponumerować liczbami od 1 do 12 tak, by suma 

numerów krawędzi wychodzących z każdego wierzchołka była taka sama. Czy można spełnić 

ten warunek numerując krawędzie dwunastoma różnymi liczbami ze zbioru {1, 2, 3, …, 13}? 

Załóżmy, że da się ponumerować krawędzie sześcianu zgodnie z warunkami zadania. 

Każdemu wierzchołkowi przypiszmy sumę numerów krawędzi wychodzących z tego 

wierzchołka. Dodajmy do siebie liczby przypisane wierzchołkom. Otrzymamy 156, bo suma 

liczb od 1 do 12 wynosi 78, a każdej takiej liczby użyliśmy dwa razy. Policzmy teraz, ile 

wynosi liczba przypisana wierzchołkowi. 

156 ÷ 8 = 19,5 

Otrzymaliśmy sprzeczność, bo suma liczb całkowitych jest zawsze całkowita. 

Widzimy więc, że aby pewnymi liczbami dało się ponumerować krawędzie sześcianu 

zgodnie z warunkami zadania, podwojona suma tych liczb musi być podzielna przez 8. 

Warunek ten spełnia na przykład zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}, a krawędzie 

sześcianu można ponumerować np. tak: 

 

UWAGA! Nie wystarczy pokazać, że zestaw {1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13} lub jakiś inny 

spełnia kryterium podzielności podwojonej sumy przez 8, bo nie wiemy, czy nie czai się w 



 
 

tym zadaniu czasem jakaś inna przeszkoda. Dopiero, gdy podamy przykład ponumerowania 

krawędzi zgodnie z warunkami zadania, zadanie jest w pełni zrobione. 

 

3. Oblicz pole pięciokąta wypukłego ABCDE, w którym boki AB, CD i EA mają długość 1, a 

suma długości boków BC i DE wynosi 1 oraz kąty ABC i DEA są proste 

 

Obcinamy trójkąt 𝐴𝐵𝐶 i przyklejamy go do trójkąta 𝐴𝐷𝐸. 

 

Trójkąty 𝐴𝐶𝐷 i 𝐴𝐷𝐶’ są przystające, bo mają bok 𝐴𝐷 wspólny, |𝐴𝐶| = |𝐴𝐶’| oraz |𝐶𝐷| =

|𝐷𝐶’| = 1. Trójkąt 𝐴𝐷𝐶’ ma podstawę i wysokość równą 1, a więc pole równe 
1

2
. Cały 

pięciokąt ma więc pole równe 1. 

 

 

KLASY TRZECIE 

1.  Rozwiąż w liczbach całkowitych równanie   

𝑥2 − 7𝑦 = 10 

Dane równanie nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych. Z tego, że 𝑥2 = 10 + 7y wynika, 

że 𝑥2 daje resztę 3 z dzielenia przez 7. Łatwo sprawdzić (np. kongruencjami), że kwadrat 

liczby całkowitej nigdy nie daje reszty 3 z dzielenia przez 7. 

2. Równoległobok ABCD nie jest prostokątem. Okrąg opisany na trójkącie BCD przecina 

prostą AC w punkcie M≠C. Udowodnij, że prosta BD jest prostą styczną do okręgów 

opisanych na trójkątach ADM i ABM. 



 
 

 

Wykażemy, że BD jest styczna do okręgu opisanego na trójkącie ABM. Dla drugiego okręgu 

dowód będzie analogiczny. Zaznaczone na rysunku na zielono kąty są równe (zastosuj 

twierdzenie o kątach naprzemianległych i o kątach wpisanych opartych na tym samym 

łuku). Na mocy twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o kącie dopisanym dostajemy, że 

prosta BD jest styczną. 

3. Niech S, T, U będą punktami styczności okręgu wpisanego w trójkąt ABC z bokami 

odpowiednio BC, CA i AB, a I niech będzie środkiem tego okręgu. Wykaż, że rzut punktu B na 

prostą AI leży na prostej ST. 

 

Oznaczmy kąty trójkąta przez 2𝛼, 2𝛽, 2𝛾, a przez X oznaczmy punkt wspólny prostych AI 

oraz TS. Pokażemy, że kąt AXB jest prosty, co jest równoważne tezie. 

Kąt CTS ma miarę 90° − 𝛾 bo trójkąt TSC jest równoramienny. Kąt ATS ma więc miarę 

 90° + 𝛾. Z sumy kątów w trójkącie AXT policzymy, że kąt SXI ma miarę 90° − 𝛼 − 𝛾 = 𝛽. 

To oznacza, że czworokąt IBXS jest cykliczny, więc kąt IXB ma taką samą miarę, jak kąt ISB, 

który jest prosty, jako kąt między promieniem a styczną. 


