
 
 

 

 

 

 

Zestaw 13 

 

 

 

GIMNAZJUM 

1. Ile dzielników ma liczba 2494800? 

 W rozkładzie na czynniki pierwsze nasza liczba wygląda tak: 

 2494800 = 24 ∙ 34 ∙ 52 ∙ 7 ∙ 11 

Każdy dzielnik naszej liczby zawiera więc potęgę dwójki z wykładnikami od 0 do 4, 

potęgę trójki z wykładnikami od 0 do 4, potęgę piątki z wykładnikami od 0 do 2, potęgę 

siódemki z wykładnikami od 0 do 1 i potęgę jedenastki z wykładnikami od 0 do 1. 

Dwójka może się więc w takim dzielniku pojawić na 5 sposobów, trójka też na 5, piątka 

na 3, a siódemka i jedenastka na dwa sposoby. Wszystkich dzielników jest 

 5 ∙ 5 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 2 = 300. Gdy doliczymy dzielniki ujemne będzie ich 600. Uznawałem 

obydwie odpowiedzi, bo nie zaznaczyłem, że chodzi mi o dzielniki naturalne. 

2. Udowodnij, że wśród dowolnych 17 podzbiorów zbioru pięcioelementowego zawsze 

znajdą się dwa podzbiory rozłączne. 

Zbiór pięcioelementowy ma 25 = 32 podzbiory. Podzielmy je na 16 par tak, aby w 

każdej parze znalazł się pewien podzbiór A i jego dopełnienie (zbiór wszystkich 

elementów, które nie należą do A). Z zasady szufladkowej wynika, że gdy wybieramy 

17 podzbiorów, to wybierzemy dwa należące do pary: podzbiór i jego dopełnienie. To 

one będą stanowić parę zbiorów rozłącznych. 

3. Na tablicy napisano liczby od 1 do n. Dwóch graczy gra w grę, w której na przemian 

wykonują następujące czynności: każdy w swoim ruchu zmazuje dwie wybrane liczby z 

tablicy i zastępuje je ich (nieujemną) różnicą. Gra kończy się, gdy na tablicy zostanie 

tylko jedna liczba. Jeśli ona jest parzysta, wygrywa gracz pierwszy, a jeśli nieparzysta – 

drugi. Kto wygra grę? 

Zauważmy, że w wyniku ruchu nie zmienia się parzystość sumy wszystkich wypisanych 

liczb. Jeżeli więc suma wszystkich liczb była na początku parzysta, to wygra pierwszy 

gracz, a jeśli nieparzysta – wygra drugi. Suma wszystkich liczb jest parzysta, gdy 𝑛 jest 



 
 

podzielne przez 4 lub daję resztę 3 przy dzieleniu przez 4, gdy 𝑛 daje resztę 2 lub 3 z 

dzielenia przez 4 suma jest nieparzysta. 

 

   
LICEUM 

 
1. Na ile sposobów zbiór {1, 2, …, 𝑛}, gdzie 𝑛 ≥ 3, można podzielić na trzy niepuste 

podzbiory? 

Nasze dzielenie na niepuste podzbiory możemy sobie wyobrazić tak, że mamy trzy 

pudełka i wkładamy do nich elementy zbioru A = {1, 2, …, 𝑛}. Każdemu z elementów 

zbioru A możemy na trzy sposoby przyporządkować numer pudełka. Możliwości jest 

więc 3𝑛. 

To niestety nie koniec. Zbiory mają być niepuste, musimy więc odjąć te podziały, gdzie 

elementom zbioru A zostały przyporządkowane tylko dwa podzbiory, jest ich 3 ∙ 2𝑛.  

Dalej nie koniec. Zauważmy, że dwukrotnie odjęliśmy te podziały, w których każdemu 

elementowi zbioru A przyporządkowaliśmy ten sam podzbiór. Trzeba więc dodać 3. 

I jeszcze jedno. Kolejność podzbiorów nie gra roli, więc całość trzeba podzielić przez 3!. 

Ostatecznie dostajemy: możliwości jest 
3𝑛−3∙2𝑛+3

6
. 

2. Wybrano 51 różnych liczb naturalnych mniejszych od 100. Udowodnić, że istnieją 

wśród nich takie dwie liczby, że pierwsza dzieli drugą. 

Każdej z wybranych liczb przyporządkujmy jej największy dzielnik nieparzysty. Wśród 

liczb od 1 do 100 jest 50 liczb nieparzystych, a my wybraliśmy 51 liczb. Z zasady 

szufladkowej wynika więc, że dwie wybrane liczby a i b mają taki sam największy 

dzielnik nieparzysty 𝑐. Można je zapisać 𝑎 = 2𝑘 ∙ 𝑐 , 𝑏 = 2𝑙 ∙ 𝑐. W zależności od tego, 

która liczba: 𝑘 czy 𝑙 jest większa, albo 𝑎 dzieli 𝑏, albo 𝑏 dzieli 𝑎. 

3. Na każdym polu szachownicy 8 × 8 siedzi chrząszcz. 7 Chrząszczy choruje na pewną 

chorobą zakaźną. Zdrowy chrząszcz, którego pole sąsiaduje (bokiem) z co najmniej 

dwoma polami zarażonych chrząszczy, sam zostaje zarażony. Czy istnieje takie 

początkowe ustawienie siedmiu chorych chrząszczy, że po pewnym czasie choroba 

dopadnie wszystkich mieszkańców szachownicy? 

Zauważmy, że w wyniku zakażenia nie zmienia się obwód zarażonego terytorium 

(znikają dwie krawędzie i dwie nowe się pojawiają – obwód jest więc niezmiennikiem). 

Obwód zarażonego terytorium na początku wynosi co najwyżej 28, a obwód całej 

szachownicy 32. Nie da się więc zarazić wszystkich chrząszczy. 


