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Zestaw 17 

 

GIMNAZJUM 

1. Oblicz różnicę: 

(12 + 22 + 32 + ⋯ + 20162) − (1 ∙ 3 + 2 ∙ 4 + 3 ∙ 5 + ⋯ + 2015 ∙ 2017) 

Wychodzi 2016. Można to policzyć na przykład tak: 

(12 + 22 + 32 + ⋯ + 20162) − ((2 − 1) ∙ (2 + 1) + (3 − 1) ∙ (3 + 1) + ⋯ + (2016 − 1) ∙ (2016 + 1))

= (12 + 22 + 32 + ⋯ + 20162) − (22 − 1 + 32 − 1 + ⋯ + 20162 − 1) = 2016 

Wszystko się poredukowało oprócz dwa tysiące szesnastu jedynek. 

2. Ile liczb trzycyfrowych podzielnych przez 9 ma następującą własność: suma cyfr 

ilorazu tej liczby przez 9 jest o 9 mniejsza od sumy jej cyfr? 

Takich liczb jest pięć. 

Trzycyfrowa liczba podzielna przez 9 może mieć sumę cyfr równą 9, 18 lub 27. Sumę 27 

ma tylko 999. Bezpośrednim rachunkiem sprawdzamy, że nie spełnia ona warunków 

zadania (iloraz tej liczby przez 9 to 111, ma on sumę cyfr równą 3, a to nie jest o 9 

mniej niż 27). Sumę 9 też musimy wykluczyć. Iloraz liczby mającej sumę cyfr 9 przez 9 

musiałby mieć sumę cyfr równą 0, a to jest niemożliwe. Pozostają liczby o sumie cyfr 

18. Więcej, liczby, które nas interesują muszą być wielokrotnościami 81. Dlaczego? Bo 

jak je podzielimy przez 9, to mamy dostać liczbę o sumie cyfr 9, czyli też podzielną 

przez 9, czyli nasza liczba ma się dać podzielić przez 9 dwa razy. Sprawdzamy wszystkie 

wielokrotności 81 i wychodzi nam, że warunki zadania spełniają: 486, 567, 648, 729, 

972. 

3. Rysunek obok przedstawia kwadratową płytkę. Narysowane na niej 

linie krzywe są ćwiartkami okręgów o promieniu równym połowie boku 

płytki. Długość takiej ćwiartki jest równa 5 dm. Z 16 takich płytek 

budujemy kwadrat. Jaką maksymalną długość może mieć nieprzerwana 

linia utworzona z tych ćwiartek okręgów? 

Może mieć długość 110, jak na rysunku: 



             Projekt realizowany pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
 

 

Więcej się nie da, bo tylko w przypadku dwóch małych kwadracików (tam, gdzie 

krzywa „wchodzi” i gdzie „wychodzi” z dużego kwadratu) możemy zaangażować w 

tworzenie krzywej obydwa łuki. 10 łuków jest na straty. 

 LICEUM 

1. W szkolnym turnieju piłki ręcznej każda drużyna rozegrała z każdą inną dokładnie 

jeden mecz. Drużyna zwycięska zdobywała 2 punkty, przegrana 0 punktów, w 

przypadku zaś remisu obie drużyny otrzymywały po jednym punkcie. Zwycięzca turnieju 

zdobył w czasie całych rozgrywek 7 punktów, drużyna druga 5 punktów, a drużyna 

trzecia 3 punkty. Ile punktów zdobyła drużyna, która zajęła ostatnie miejsce? 

Zdobyła dwa punkty.  

Niech 𝑛 oznacza ilość drużyn biorących udział w turnieju. Wówczas rozegrano 
𝑛(𝑛−1)

2
 

meczy czyli wszystkich zdobytych punktów było 𝑛(𝑛 − 1). Rozważmy kolejne 

możliwości: 

𝑛 = 4 

Niemożliwe, bo pierwsze trzy drużyny zdobyły 15 punktów, a to więcej niż 𝑛(𝑛 − 1) 

czyli 12. 

𝑛 = 5 

Wówczas na czwartą i piątą drużynę przypada łącznie 5 punktów. Muszą one otrzymać: 

czwarta 3, a piąta 2 punkty, bo inaczej, któraś z nich miałaby więcej punktów niż trzecia 

drużyna. 

 

𝑛 = 6 
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Wówczas na trzy ostanie drużyny przypada łącznie 15 punktów, a wtedy przynajmniej 

jedna z nich ma więcej punktów niż drużyna trzecia. 

Spróbuj samodzielnie udowodnić, że dla 𝑛 większych od 6 też nie wychodzi. 

 

2. Funkcja 𝑓 określona jest na zbiorze liczb naturalnych wzorem 

𝑓(𝑛) = {
𝑛 + 5    gdy 𝑛 jest liczbą nieparzystą

𝑛

2
        gdy 𝑛 jest liczbą parzystą

 

Ile jest równa suma cyfr liczby nieparzystej 𝑘, dla której 𝑓 (𝑓(𝑓(𝑘))) = 35? 

Jest równa 8, bo liczba 𝑘 to 135. 

Skoro 𝑓 (𝑓(𝑓(𝑘))) = 35, więc 𝑓(𝑓(𝑘)) = 70 lub 30. Drugą możliwość odrzucamy, bo 

wartość naszej funkcji dla 30 wynosi 15 a nie 35. Dalej dostajemy, że 𝑓(𝑘) = 65 lub 

140. W pierwszym przypadku 𝑘 = 130 i jest parzyste, w drugim istnieje rozwiązanie 

nieparzyste 𝑘 = 135. 

3. Ile co najwyżej trójelementowych podzbiorów można utworzyć z elementów zbioru 

siedmioelementowego w taki sposób, aby każde dwa z powstałych podzbiorów miały 

dokładnie jeden element wspólny? 

Można utworzyć co najwyżej 7 takich podzbiorów. 

Rozważmy zbiór {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔}. Wybierzmy najpierw wszystkie pary elementów z 

tego zbioru. Jest ich (7
2
) czyli 21. Jeżeli teraz z którejś pary chcemy zrobić trójkę, to aby 

były spełnione warunki zadania musimy skreślić dwie inne pary. Na przykład, aby z pary 

𝑎𝑏 utworzyć trójkę 𝑎𝑏𝑐, musimy skreślić pary 𝑎𝑐 i 𝑏𝑐, bo nasza trójka miałaby z nimi 

dwa elementy wspólne. Zostaje więc nam co najwyżej trzecia część naszych 21 par, 

czyli 7. Przykładowy zestaw: 𝑎𝑏𝑑, 𝑏𝑐𝑒, 𝑐𝑑𝑓, 𝑑𝑒𝑔, 𝑒𝑓𝑎, 𝑓𝑔𝑏, 𝑔𝑎𝑐.  


