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Zestaw 22 

 

GIMNAZJUM 

 

1. Udowodnij, że: 

√3 − √8 + √5 − √24 + √7 − √48 = 1 

Przekształćmy lewą stronę korzystając z własności pierwiastków i ze wzorów 

skróconego mnożenia: 

 √1 − 2√2 + 2 + √2 − 2√6 + 3 + √3 − 4√3 + 4 = √(1 − √2)
2
+√(√2 − √3)

2
+

√(√3 − 2)
2
= |1 − √2| + |√2 − √3| + |√3 − 2| = √2 − 1 + √3 − √2 + 2 − √2 = 1 

2. W kole o promieniu 10 wybrano 99 punktów. Dowieść, że wewnątrz koła istnieje 

punkt odległy od każdego z wybranych punktów o więcej niż 1.  

Załóżmy, że taki punkt nie istnieje. Wówczas każdy punkt naszego koła należy do koła o 

środku w jednym z wybranych punktów i o promieniu 1. Nie jest to możliwe, bo suma 

pól małych kół wynosi 99𝜋, a pole dużego koła 100𝜋. Małe koła nie mogą więc pokryć 

w całości dużego koła. 

3. Wiadomo, że prawdziwa moneta waży 10 gramów, a fałszywa 9 gramów. Mamy 5 

monet o łącznej wadze 48 gramów i dysponujemy wagą elektroniczną. Wykonując 

ważenie możemy położyć ma wagę dowolną liczbę wybranych przez nas monet i 

odczytać ich łączną wagę. Czy wykonując nie więcej niż 3 ważenia możemy zawsze 

rozpoznać, które z danych monet są fałszywe, a które prawdziwe? 

Możemy.  

Z treści zadania wynika, że dokładnie dwie monety są fałszywe. Nazwijmy monety 

ABCDE.  

Kładziemy na wadze monety AB. Jeśli ważą 18 g, są fałszywe. 
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Jeśli ważą 20 gram, wśród pozostałych trzech są dwie fałszywe. Ważymy monetę C, a 

potem D i to wystarczy do stwierdzenia, które są fałszywe.   

Jeśli monety AB ważą 19 g,  jedna z fałszywych jest wśród nich, a druga wśród trzech 

pozostałych. Ważymy wówczas monety BC. Jeśli ważą 18 g, to one są fałszywe. Jeśli 

ważą 20 g, fałszywa jest moneta A i jedna z monet DE. Trzecie ważenie wskaże, która. 

Jeśli ważą 19 g, możliwe są trzy zestawy monet fałszywych: AC, BD lub BE. Ważymy 

monety BD. Jeśli ważą 18 g, to one stanowią zestaw fałszywy, jeśli 19 g, fałszywy jest 

zestaw BE, jeśli 20 g, fałszywy jest zestaw AC. 

 LICEUM 

1. Dany jest sześciokąt wypukły ABCDEF o kątach przy wierzchołkach A, B, C, D równych 

odpowiednio 90, 128, 142, 90. Wykaż, że pole tego sześciokąta jest mniejsze niż 

 
1

2
∙ |𝐴𝐷|2. 

 

Wprowadzamy pomocnicze punkty. Punkt G jest punktem przecięcia prostych ED i AF, 

a punkt H jest punktem przecięcia prostych AB i CD. Kąt HBC ma 52, a kąt BCH 38. Z 

tego wynika, że kąt BHC jest prosty, a w konsekwencji, że czworokąt AHDG jest 

prostokątem. Jego pole możemy policzyć biorąc połowę iloczynu długości przekątnych 

pomnożoną przez sinus kąta między przekątnymi. 

𝑃 =
1

2
∙ |𝐴𝐷|2 ∙ sin 𝛼 ≤

1

2
∙ |𝐴𝐷|2 

Pole sześciokąta jest mniejsze niż pole prostokąta, więc wszystko się zgadza. 

2. Dany jest równoległobok ABCD. Punkt E należy do boku AB, a punkt F do boku AD. 

Prosta EF przecina prostą CB w punkcie P, a prostą CD w punkcie Q. Wykaż, że pole 

trójkąta CEF jest równe polu trójkąta APQ. 
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Trójkąty AEP i AEC mają wspólną podstawę i taką samą wysokość, mają więc równe 

pole. W konsekwencji równe pola mają również trójkąty ARP i ERC. Podobnie 

udowodnimy, że trójkąty ARQ i FRC mają równe pola. 

3. W przestrzeni danych jest takich 𝑛 punktów (𝑛 > 4), że żadne cztery nie leżą na 

jednej płaszczyźnie. Każde dwa z tych punktów połączono odcinkiem niebieskim lub 

czerwonym. Udowodnij, że można tak wybrać jeden z tych kolorów, aby każde dwa 

punkty były połączone odcinkiem lub łamaną wybranego koloru. 

Załóżmy, że nie udało się tego dokonać odcinkami niebieskimi. Wybierzmy punkt 𝐴. 

Przez 𝐵1, … , 𝐵𝑘 oznaczmy punkty, które możemy połączyć z 𝐴 odcinkiem lub łamaną 

niebieską, a przez 𝐶1, … , 𝐶𝑙 te, które takiego połączenia z 𝐴 nie mają. Oznacza to, że 

każdy z punktów 𝐶1, … , 𝐶𝑙 ma zarówno z punktem 𝐴, jak i z każdym z punktów 

𝐵1, … , 𝐵𝑘 połączenie czerwone. Punkt 𝐴 możemy więc z każdym z punktów 𝐵1, … , 𝐵𝑘 

połączyć czerwoną łamaną przechodzącą przez któryś z punktów 𝐶1, … , 𝐶𝑙. Punkty 

𝐶1, … , 𝐶𝑙 możemy łączyć między sobą łamanymi czerwonymi przechodzącymi przez 

punkt 𝐴, a punkty 𝐵1, … , 𝐵𝑘 łamanymi czerwonymi przechodzącymi przez któryś z 

punktów 𝐶1, … , 𝐶𝑙. 


