
 
 

 

 

 

 

Zestaw 11 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Na nieskończonej szachownicy stoi 2021 skoczków szachowych. Udowodnij, że można 

spośród nich wybrać 1011 takich, że żadne dwa z nich się nie atakują. 

Jeśli skoczki szachowe się wzajemnie atakują, to jeden stoi na białym polu, a drugi na 

czarnym. Z zasady szufladkowej wynika, że co najmniej 1011 koników stoi na czarnym polu 

lub co najmniej 1011 z nich stoi na białym polu i te na pewno sobie nie zagrażają. 

2. Wykaż, że w dowolnym ciągu 7 liczb całkowitych zawsze można wskazać pewną liczbę 

kolejnych wyrazów, których suma jest podzielna przez 7. 

Niech będzie dany ciąg a, b, c, d, e, f, g. Rozważmy liczby a, a+b, a+b+c, …, a+b+c+d+e+f+g. 

Jeśli wśród nich jest liczba podzielna przez 7 to sprawa załatwiona. Jeśli nie ma, to mamy 7 

liczb i 6 możliwych reszt, więc dwie z tych liczb dają taką samą resztę z dzielenia przez 7. Ich 

różnica wskaże kolejne wyrazy, których suma jest podzielna przez 7. 

3. Udowodnij, że liczba 52020 + 22022 jest złożona. 

Wykorzystamy wzory skróconego mnożenia. W szczególności zauważymy, że z wzoru 

(𝑎 + 𝑏)2 = 𝑎2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 wynika, że 𝑎2 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2 − 2𝑎𝑏 

52020 + 22022 = (51010 + 21011)2 − 2 ∙ 51010 ∙ 21011 = (51010 + 21011)2 − (5505 ∙ 2506)2

= (51010 + 21011 − 5505 ∙ 2506)( 51010 + 21011 + 5505 ∙ 2506) 

Rozłożyliśmy naszą liczbę na iloczyn dwóch liczb, z których żadna nie jest równa 1 (co można 

zauważyć chociażby badając ostatnią cyfrę mniejszej z tych liczb), więc jest to liczba 

złożona. 

 

KLASY TRZECIE 

1.  Rozwiąż układ kongruencji 

{
𝑥 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 4
𝑥 ≡ 2 𝑚𝑜𝑑 5
𝑥 ≡ 5 𝑚𝑜𝑑 7

 

Z pierwszej kongruencji wynika, że 𝑥 = 4𝑘 + 1. Wśród liczb tej postaci szukamy liczby, 

która daje resztę 2 z dzielenia przez 5. Najmniejszą taką liczbą jest 17, a każda następna jest 



 
 

o 20 większa. Nasza liczba ma więc postać 20𝑙 + 17. Wśród liczb tej postaci szukamy 

najmniejszej, która daje resztę 5 z dzielenia przez 7. Tą liczbą jest 117. Ostatecznie 

 𝑥 ≡ 117 𝑚𝑜𝑑 140. 

2. Punkty E i F leżą odpowiednio na bokach BC i CD prostokąta ABCD, przy czym trójkąt AEF 

jest równoboczny. Wykaż, że suma pól trójkątów ABE i ADF jest równa polu trójkąta CEF. 

Połączmy środki  boków 𝐴𝐷 i 𝐵𝐶 naszego kwadratu (oznaczymy je odpowiednio jako 

punkty 𝐺 i 𝐻) oraz poprowadźmy w trójkącie 𝐴𝐸𝐹 wysokość 𝐸𝐼 (łatwo zauważyć, że punkt 𝐼 

leży na odcinku 𝐺𝐻). 

  

Wykażemy, że pole czworokąta 𝐼𝐸𝐶𝐹 jest równe połowie pola prostokąta 𝐴𝐵𝐶𝐷.  

Pokażemy najpierw, że trójkąty 𝐴𝐹𝐷 i 𝐸𝐻𝐼 są podobne. Obydwa są prostokątne. 

Wykażemy, że kąty 𝐷𝐴𝐹 i 𝐸𝐼𝐻 są równe. Oznaczmy przez α ∠ 𝐵𝐴𝐼 oraz ∠ 𝐻𝐼𝐹 (są równe 

jako kąty odpowiadające). Wówczas ∠ 𝐷𝐴𝐹 = 90° − 𝛼 oraz ∠ 𝐸𝐼𝐻 = 90° − 𝛼. 

Obliczmy skalę podobieństwa. Jest ona równa 
|𝐸𝐼|

|𝐴𝐹|
=

√3

2
 (stosunek długości wysokości 

trójkąta równobocznego do boku). Stosunek pola trójkąta 𝐸𝐻𝐼 do pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 wynosi 

więc  
3

4
 . Zauważmy, że pole trapezu 𝐺𝐼𝐹𝐷 również stanowi 

3

4
 pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 (trójkąt 𝐴𝐼𝐺 

ma pole równe 
1

4
 pola trójkąta 𝐴𝐹𝐷 jako podobny do niego w skali 1:2). 

Wracamy do pytania: dlaczego pole czworokąta 𝐼𝐸𝐶𝐹 stanowi połowę pola kwadratu 

𝐴𝐵𝐶𝐷? Ano właśnie dlatego, że trójkąt 𝐸𝐼𝐻 oraz trapez 𝐺𝐼𝐹𝐷 mają jednakowe pola. 

Jesteśmy już gotowi, by rozwiązać nasze zadanie. 

Pole zielone to połowa pola kwadratu minus połowa pola trójkąta równobocznego i pole 

brązowe to też połowa pola kwadratu minus połowa pola trójkąta równobocznego. 

3. Punkt 𝑀 jest środkiem przeciwprostokątnej 𝐴𝐵 trójkąta prostokątnego 𝐴𝐵𝐶. Symetralna 

odcinka 𝐶𝑀 przecina proste 𝐴𝐶 i 𝐵𝐶 odpowiednio w punktach 𝐾 i 𝐿. Wykaż, że 𝐴𝐾2 +

𝐵𝐿2 = 𝐾𝐿2 



 
 

 

Punkt 𝐿 odbijamy w symetrii względem punktu 𝑀. Czworokąt 𝐴𝐿𝐵𝐿’ jest 

równoległobokiem, bo jego przekątne dzielą się na pół. Więc 𝐴𝐿’ = 𝐵𝐿. 

Trójkąt 𝐾𝐿𝐿’ jest równoramienny, bo odcinek 𝐾𝑀 jest w nim wysokością (kąt 𝐾𝑀𝐿 jest 

prosty jako obraz kąta prostego 𝐾𝐶𝐿 w symetrii względem prostej 𝐾𝐿), a ta wysokość 

opada w połowie podstawy. Więc 𝐾𝐿 = 𝐾𝐿’. 

Kąt 𝐾𝐴𝐿’ jest prosty, bo 𝐴𝐿’ jest równoległe do 𝐵𝐶 (pamiętamy, że 𝐴𝐿𝐵𝐿’ jest 

równoległobokiem). 

Teraz wystarczy zastosować twierdzenie Pitagorasa do trójkąta 𝐴𝐾𝐿’. 

 


