
 
 

 

 

 

 

Zestaw 22 

 

 

GIMNAZJUM 

1. Odkurzacz-robot ma odkurzyć kwadratowy dywan o boku 20 m. Dywan podzielono na 400 

kwadratów o boku 1 m, które odkurzacz czyści jeden po drugim, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

- jeśli pewien kwadrat został odkurzony, odkurzacz nie może ponownie wjechać na ten 

kwadrat 

- odkurzacz jedzie cały czas w tym samym kierunku dopóki nie jest zmuszony, by zmienić 

kierunek, gdy natrafi na krawędź dywanu lub już odkurzony kwadrat 

- gdy musi zmienić kierunek i ma do wyboru dwie opcje, może wybrać tę, którą chce. 

Na początku odkurzacz jest umieszczony w jednym z kwadratów i może wybrać dowolny 

kierunek. Dla ilu kwadratów startowych będzie mógł wyczyścić cały dywan? 

Takich kwadratów jest 20. 

Jeżeli odkurzacz nie rozpocznie czyszczenia w żadnym z narożnych kwadratów 3×3, to zawsze 

pozostanie niewyczyszczony fragment dywanu — gdy odkurzacz przestanie poruszać się 

wzdłuż krawędzi dywanu (czyli nie później niż po szóstym skręcie), cały dywan zostanie 

podzielony na dwa oddzielne obszary złożone z niewyczyszczonych kwadratów takie, że 

odkurzacz nie może przedostać się z jednego do drugiego. Bezpośrednio sprawdzamy, że 

kwadraty startowe o współrzędnych (1,2), (2,1), (2,3), (3,2) oraz ich symetryczne 

odpowiedniki w pozostałych narożnikach dywanu również nie spełniają warunków zadania 

z podobnych przyczyn. Za to kwadraty o współrzędnych (1,1), (2,2), (3,3), (3,1), (1,3)  

spełniają. Wobec tego jest dokładnie 4⋅5=20 kwadratów startowych, zaczynając z których 

odkurzacz będzie w stanie wyczyścić cały dywan. 

  



 
 

2. Wyznacz najmniejszą nieujemną liczbę całkowitą 𝑛 taką, że 𝑛 − 2 ⋅ 𝑄(𝑛) = 2017, gdzie 

𝑄(𝑛) oznacza sumę cyfr liczby 𝑛. 

Poszukajmy wśród liczb mniejszych niż 2100. Nasza liczba ma więc postać 20𝑎𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Dostajemy 

równanie: 

2000 + 10𝑎 + 𝑏 − 2(2 + 𝑎 + 𝑏) = 2017 

8𝑎 − 𝑏 = 21 

Najmniejsze możliwe 𝑎 = 3, wówczas 𝑏 = 3 i szukaną liczbą jest 2033. 

3. Dzień nazwiemy szczęśliwym, jeżeli jego zapis w formacie DD.MM.RRRR zawiera osiem 

parami różnych cyfr, gdzie DD oznacza dzień, MM miesiąc, a RRRR — rok oraz dla dni 

i miesięcy o numerach mniejszych od 10 za pierwszą cyfrę przyjmujemy zero. Przykładowo 

26.04.1785 był dniem szczęśliwym. Kiedy nadejdzie najbliższy (licząc od dzisiaj) szczęśliwy 

dzień? 

17.06.2345 

Numer miesiąca każdego szczęśliwego dnia zawiera zero lub jest równy 12, więc numer roku 

nie zawiera zera lub przekracza 3000. Rozważmy pierwszy z tych przypadków. Skoro pierwszą 

z cyfr DD może być tylko 0, 1, 2, 3, to najmniejszym możliwym rokiem jest 2145. Jednak 

wówczas numer dnia musiałby być równy 30, co nie jest możliwe, gdyż cyfra zero musi 

wystąpić w numerze miesiąca. Kolejnym możliwym rokiem jest 2345 i okazuje się, że w roku 

tym jest dzień szczęśliwy. Pierwszą cyfrą numeru dnia musi być 1, skąd pierwszym możliwym 

numerem miesiąca jest 06. Przyjmując za numer dnia 17, otrzymujemy pełną datę 

najbliższego szczęśliwego dnia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

LICEUM 
 

1. Punkty A, B, C, D, E, F leżą w tej kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na okręgu 

w taki sposób, że AD jest średnicą tego okręgu. Prosta BF przecina proste AD i CD 

odpowiednio w punktach G i H, przy czym ∡𝐹𝐸𝐻 = 54°, ∡𝐷𝐸𝐶 = 31°, oraz ∡𝐷𝐺𝐵 = 128° . 

Znajdź ∡𝐶𝐸𝐵. 

Ten kąt ma 30. 

Trójkąty BCH i FEH są podobne (wykaż to), więc kąt CBH ma 54. Kąt DBC ma tak jak kąt DEC 

31, więc kąt GBD ma 23. Kąt ABD jest prosty, więc kąt ABG ma 67. Łatwo teraz policzymy, 

że kąt ABC ma 121. W czworokącie wpisanym w okrąg ADCB suma kątów leżących 

naprzeciwko wynosi 180, więc kąt ADC ma 59. Z trójkąta GDB wyliczymy, że kąt GDB ma 

29, stąd wniosek, że kąt BDC, a więc również kąt CEB ma 30.   

 

2. Osiem osób — cztery kobiety i ich mężowie — wzięło udział w N imprezach. Wiemy, że 

żadna para małżonków nie wzięła udziału w tej samej imprezie, a każda para nie-małżonków 

(włączając pary tej samej płci) wzięła razem udział w dokładnie jednej imprezie. Ponadto 

jedna z osób była tylko na dwóch imprezach. Jaka jest najmniejsza wartość N, dla której taka 

sytuacja jest możliwa? 

Oznaczmy pary małżonków przez (A, a), (B, b), (C, c), (D, d). Bez straty ogólności możemy 

założyć, że A to osoba, która wzięła udział w dokładnie 2 imprezach oraz, że na pierwszej 

z nich były obecne również osoby B, C, D,  a na drugiej — ich drugie połówki. Na każdej 

z pozostałych imprez mogły pojawić się co najwyżej dwie osoby spośród B, b, C, c, D, d, 

musiało zatem odbyć się jeszcze co najmniej 6 innych imprez. Faktycznie liczba N = 8 jest 

minimalna, bo imprezy mogły wyglądać tak: (A, B, C, D) (A, b, c, d) (B, a, c) (B, d) (C, a, d) (C, b) 

(D, a, b) (D, c) 



 
 

3. Trójkąt ABC, w którym AB=AC=5m oraz BC=6m, jest częściowo wypełniony wodą. Gdy 

trójkąt leży na boku BC, poziom powierzchni wody znajduje się 3m ponad bokiem. Na jakiej 

wysokości w metrach znajduje się powierzchnia wody, gdy trójkąt leży na boku AB? 

 

Niech D będzie środkiem BC, wtedy △ABD jest trójkątem prostokątnym, zatem z twierdzenia 

Pitagorasa otrzymujemy AD=4. Część trójkąta niewypełniona przez wodę jest więc trójkątem 

podobnym do △ABC ze skalą podobieństwa 1/4. Skoro stosunek pól (niewypełnionej części 

i całego trójkąta) zachowuje się po obrocie trójkąta, takie samo podobieństwo musi 

zachodzić również w nowej sytuacji. Zatem poziom wody leży zawsze w 3/4 wysokości, więc 

wystarczy obliczyć długość wysokości opuszczonej na AB. Wiedząc, że pole △ABC jest 

równe 12, otrzymujemy h=2⋅12/AB=24/5. Dochodzimy do wniosku, że wysokość powierzchni 

wody jest równa 3/4⋅24/5=18/5. 

 

 

 


