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Zestaw 32 

 

 

GIMNAZJUM 

1. Danych jest 21 liczb rzeczywistych. Wiadomo, że suma każdych jedenastu spośród 

tych liczb jest większa od sumy pozostałych dziesięciu. Wykaż, że wszystkie te liczby są 

dodatnie. 

Oznaczmy nasze liczby 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥21. 

Z warunków zadania wynika, że: 

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥11 > 𝑥12 + 𝑥13 + ⋯ + 𝑥21 

oraz  

𝑥11 + 𝑥12 + ⋯ + 𝑥21 > 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥10 

Po dodaniu stronami i zredukowaniu wyrazów podobnych dostajemy, że  

2𝑥11 > 0 

co oznacza, że 𝑥11 jest dodatnie. Podobnie udowodnimy, że pozostałe liczby są 

dodatnie. 

2. Mamy do dyspozycji 6 odcinków. Mają one odpowiednio długości: 1, 2, 3, 2011, 

2012, 2013. Ile różnych trójkątów możemy z nich ułożyć? 

Takich trójkątów jest 6. Są to trójkąty o bokach: 

2, 2011, 2012 

2, 2012, 2013 

3, 2011, 2012 

3, 2012, 2013 

3, 2011, 2013 

2011, 2012, 2013 
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3. Czy może się zdarzyć, że siatka czworościanu jest kwadratem? Jeśli tak, obliczyć 

objętość tego czworościanu, przy założeniu, że długość boku kwadratu jest równa 𝑥. 

 

Taki czworościan istnieje (zob. rysunek). Jego objętość wynosi: 
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LICEUM 

1. Przy każdym wierzchołku 55-kąta foremnego napisano liczbę całkowitą. Żadna z tych 

liczb nie jest podzielna przez 5. Wykaż, że istnieją takie dwie liczby a i b, napisane przy 

sąsiednich wierzchołkach tego wielokąta, że liczba 𝑎2 − 𝑏2  jest podzielna przez 5. 

Przy założeniu, że, 𝑎 i 𝑏 są niepodzielne przez 5 liczba 𝑎2 − 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏) nie 

jest podzielna przez 5 jeżeli jedna z nich pochodzi ze zbioru {5𝑘 + 1;  5𝑘 + 4}, a druga 

ze zbioru {5𝑘 + 2;  5𝑘 + 3}, gdzie 𝑘 ∈ 𝐶 (sprawdź, że w pozostałych przypadkach 

liczba ta jest podzielna przez 5). Aby więc nie było pary liczb 𝑎 i 𝑏, takich, że 𝑎2 − 𝑏2 

jest podzielne przez 5 musielibyśmy na przemian dawać liczby ze zbioru 

 {5𝑘 + 1;  5𝑘 + 4} i liczby ze zbioru {5𝑘 + 2;  5𝑘 + 3}, a to jest niemożliwe, bo liczba 

55 jest nieparzysta. 

2. Czworościan foremny o krawędzi 1 przecięto płaszczyzną tak, że w przekroju 

otrzymano czworokąt. Jaki jest najmniejszy możliwy obwód tego czworokąta? 

Odpowiedź uzasadnij. 

  

Aby przekrój czworościanu był czworokątem musi on przeciąć 4 krawędzie 

czworościanu. Narysujmy siatkę czworościanu jak powyżej. Najmniejszy obwód 

dostaniemy, gdy boki przekroju tworzą na naszej siatce odcinek równoległy do 
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dłuższego boku przekroju (wynika to z uogólnionej nierówności trójkąta). Najmniejszy 

możliwy obwód wynosi więc 2. 

3. Na przyjęciu spotkało się sześć osób. Okazało się, że każda z nich ma wśród 

pozostałych dokładnie trzech znajomych. Wykaż, że pewne cztery z tych osób mogą 

usiąść przy okrągłym stole w taki sposób, aby każda z nich siedziała pomiędzy swoimi 

dwoma znajomymi. 

Przyjmijmy, że osoba A będąca na przyjęciu ma trzech znajomych: B, C oraz D. 

Oznaczmy przez E i F pozostałe dwie osoby z przyjęcia. Wówczas osoba E nie może 

znać osoby A, bowiem w przeciwnym razie osoba A miałaby więcej niż trzech 

znajomych. Wobec tego, jeśli osoby E i F się znają, to osoba E musi znać dwie osoby 

spośród B, C, D; natomiast jeśli osoby E i F się nie znają, to osoba E zna wszystkie osoby 

B, C oraz D. Bez straty ogólności możemy przyjąć, że znajomymi osoby E są B i C. Jeżeli 

osoby A, B, E, C usiądą wokół okrągłego stołu w tej właśnie kolejności, to każda z nich 

będzie siedziała między swoimi dwoma znajomymi. 

 


