
 
 

 

 

 

 

Zestaw 8 

 

 

GIMNAZJUM 

1. Żabka skacze wzdłuż prostej. Pierwszy skok ma długość 1 cm, drugi 3 cm (w tę sama 

lub w przeciwną stronę), następny 5 cm itd. Czy może się zdarzyć, że po 99 skokach 

żabka znajdzie się w punkcie wyjścia? 

Nie może się tak zdarzyć.  

Żabka wykonała nieparzystą ilość skoków, każdy na nieparzystą odległość, czyli 

pokonała łącznie nieparzystą ilość centymetrów. Żeby wrócić do punktu wyjścia 

musiałaby w jedną stronę przemieścić się o tyle samo centymetrów, co w drugą, czyli 

ilość przebytych centymetrów byłaby podzielna przez 2. No i mamy sprzeczność. 

2. W zawodach w ping-ponga wzięło udział 50 zawodników. Każdy zagrał z każdym. Czy 

możliwe jest, aby każdy z uczestników wygrał tę samą liczbę meczów? 

Nie jest to możliwe. 

Wszystkich meczy rozegrano 
50∙49

2
. Jest to liczba niepodzielna przez 50. 

3. Dany jest pięciokąt wypukły ABCDE, w którym przekątna AD jest równoległa do boku 
BC, a przekątna CE jest równoległa do boku AB. Wykaż, ze pola trójkątów ABE i BCD są 
równe.  

 
Pole trójkąta BCD jest równe polu trójkąta BCA (ta sama podstawa BC i jednakowe 
wysokości). Również pole trójkąta ABE jest równe polu trójkąta ABC (ta sama podstawa 
AB i jednakowe wysokości).  
   

 
 
 

LICEUM 



 
 

1. Na szachownicy 8 × 8 na kwadracie 3 × 3 w jednym z naroży umieszczono 9 

pionków. W jednym ruchu wybrany pionek może przemieścić się w symetrii środkowej 

względem dowolnego innego pionka (pod warunkiem, że docelowe pole istnieje i jest 

wolne). Czy można wykonać skończoną liczbę ruchów tak, by pionki ustawiły się w 

kwadrat 3 × 3 w innym niż początkowe narożu szachownicy? 

Zauważmy, że w wyniku ruchu pionek nie zmienia koloru pola, na którym się znajduje 

(z czarnego przechodzi na czarne, a z białego na białe). Nie możemy więc przestawić 

pionków na kwadraty w lewym dolnym i prawym górnym rogu, bo zawierają one inną 

ilość pól czarnych niż kwadrat w lewym górnym rogu. 

 

Aby się przekonać, że również nie da się przestawić pionków na prawy dolny kwadrat, 

trzeba inaczej pokolorować szachownicę. Zauważmy, że przy tym kolorowaniu również 

kolor pola na którym stoi wybrany pionek jest niezmiennikiem. Teraz w lewym górnym 

rogu są 3 czarne pola, a w prawym dolnym jest ich 6. 

 

2. Każdy uczestnik przyjęcia ma wśród pozostałych uczestników dokładnie 3 znajomych. 

Czy jest możliwe, by w tym przyjęciu uczestniczyło 99 osób? 

Aby zilustrować tę sytuację wyobraźmy sobie graf składający się z 99 wierzchołków, w 

którym krawędzie oznaczają znajomości. Z każdego wierzchołka wychodzą więc trzy 

krawędzie. Policzmy ilość wszystkich krawędzi: 
99∙3

2
. Dostaliśmy liczbę niecałkowitą, 

więc taka sytuacja nie jest możliwa. 



 
 

3. Punkty E i F leżą na bokach BC i DA równoległoboku ABCD, przy czym BE=DF. Punkt K 
leży na boku CD. Prosta EF przecina odcinki AK i BK odpowiednio w punktach P i Q . 
Wykaż, ze suma pól trójkątów APF i BQE jest równa polu trójkąta KPQ.  
22.  

 

Oznaczmy pole równoległoboku ABCD przez 𝑃, a pole czworokąta ABQP przez 𝑆.  

Z warunków zadania wynika, że czworokąty ABEF i FECD są przystające, a więc mają 

równe pola wynoszące 
1

2
𝑃. Pole trójkąta ABK też wynosi 

1

2
𝑃. Tak więc pole trójkąta 

PQK wynosi 
1

2
𝑃 − 𝑆 i suma pól trójkątów APF i BQE też wynosi 

1

2
𝑃 − 𝑆. 

  

 

 

 


