
 
 

 

 

 

 

Zestaw 15 

 

KLASY PIERWSZE I DRUGIE 

1. Wykaż, że jeśli a, b, c, d są liczbami dodatnimi, to 
(𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑐 + 𝑑)(𝑑 + 𝑎)

16
≥ 𝑎𝑏𝑐𝑑 

Skorzystamy z nierówności między średnią arytmetyczną a średnią geometryczną.  
(𝑎 + 𝑏)

2
≥ √𝑎𝑏 

(𝑏 + 𝑐)

2
≥ √𝑏𝑐 

(𝑐 + 𝑑)

2
≥ √𝑐𝑑 

(𝑑 + 𝑎)

2
≥ √𝑑𝑎 

Ponieważ 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 są liczbami dodatnimi, możemy te nierówności pomnożyć stronami i 

dostajemy:  
(𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑐 + 𝑑)(𝑑 + 𝑎)

16
≥ 𝑎𝑏𝑐𝑑 

2. W liczbie, o której wiadomo, że miała co najmniej dwie cyfry, wykreślono ostatnią cyfrę. 

Otrzymana liczba była 𝑛 razy mniejsza od poprzedniej. Jaka jest największa możliwa wartość 

𝑛? 

Ta wartość to 19. 

Warunki zadania można opisać równaniem: 

10𝑥 + 𝑎 = 𝑛𝑥 

Czyli:  

𝑎 = 𝑥(𝑛 − 10) 

Liczba 𝑎 jest jednocyfrowa, a to oznacza, że zarówno 𝑥, jak i (𝑛 − 10) muszą być liczbami 

jednocyfrowymi, 𝑛 może więc przyjmować co najwyżej wartość 19. Wówczas wyjściowa 

liczba to też 19. 

3. Jaką maksymalną liczbę królów można ustawić na szachownicy 8 × 8 tak, żeby żadne dwa 

nie biły się? 



 
 

Aby dwa króle się nie biły, w każdym kwadracie 4 × 4 może być tylko jeden król. Czyli 

maksymalna możliwa liczba króli to 16. Że takie ustawienie jest możliwe pokazuje poniższy 

rysunek. 

 

Uwaga! W kilku pracach odjąłem przy tym zadaniu punkt bo zabrakło uzasadnienia, że 16 jest 

tu liczbą maksymalną lub było to uzasadnienie nieprzekonywujące np., że króle muszą być co 

drugi rząd i co drugą kolumnę. Nie muszą: 

 

 KLASY TRZECIE 

1. W trójkącie równoramiennym 𝐴𝐵𝐶 o podstawie 𝐴𝐵 dwusieczna kąta 𝐴𝐶𝐵 przecina prostą 

𝐴𝐵 w punkcie 𝐷, a dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐶 przecina prostą 𝐵𝐶 w punkcie 𝐸. Wyznacz kąt 𝐵𝐴𝐶, 

jeśli wiadomo, że 𝐴𝐸 = 2 ∙ 𝐶𝐷 

 

Poprowadźmy pomocniczy odcinek 𝐷𝐹 równoległy do 𝐴𝐸. Jest on, podobnie jak odcinek 𝐶𝐷, 

dwa razy krótszy od odcinka 𝐴𝐸 jako odcinek łączący środki ramion w trójkącie 𝐴𝐵𝐸. Z tego 

wynika, że trójkąt 𝐷𝐹𝐶 jest równoramienny. Wobec tego równe są wszystkie kąty oznaczone 

na rysunku przez α. Kąty 𝐶𝐴𝐸 i 𝐸𝐴𝐵 oznaczmy przez β. Z trójkątów 𝐴𝐸𝐶 i 𝐴𝐷𝐶 dostajemy 

układ równań: 



 
 

{
3𝛼 + 𝛽 = 180°
𝛼 + 2𝛽 = 90°

 

Wyliczamy, że 𝛽 = 18°, czyli kąt BAC ma 36. 

2. Znajdź największą liczbę pięciocyfrową składającą się z niezerowych cyfr, która ma 

następujące własności: 

- pierwsze trzy cyfry tworzą liczbę, która jest 9 razy większa od liczby utworzonej przez dwie 

ostatnie cyfry, 

- trzy ostatnie cyfry tworzą liczbę, która jest 7 razy większa od liczby utworzonej przez 

pierwsze dwie cyfry. 

Ta liczba to 85595 

Niech naszą liczbą będzie 10000𝑎 + 1000𝑏 + 100𝑐 + 10𝑑 + 𝑒. Z warunków zadania wynika, 

że: 

100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 = 9(10𝑑 + 𝑒) 

100𝑐 + 10𝑑 + 𝑒 = 7(10𝑎 + 𝑏) 

Pomnóżmy pierwszą równość przez 7 a drugą przez 10. Dostajemy: 

700𝑎 + 70𝑏 + 7𝑐 = 630𝑑 + 63𝑒 

1000𝑐 + 100𝑑 = 10𝑒 = 700𝑎 + 70𝑏 

Po dodaniu stronami i redukcji wyrazów podobnych dostajemy 

1007𝑐 = 530𝑑 + 53𝑒 

Dzielimy obie strony przez 53 i dostajemy 

19𝑐 = 10𝑑 + 𝑒 

To oznacza, że liczba 19𝑐 jest dwucyfrowa, a więc 𝑐 może maksymalnie przyjąć wartość 5. 

Wówczas 𝑑 = 9, 𝑒 = 5. Korzystamy teraz z równości  

100𝑐 + 10𝑑 + 𝑒 = 7(10𝑎 + 𝑏) i otrzymujemy, że 𝑎 = 8 i 𝑏 = 5. 

 

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. 

 


