
Zestaw 19  

  
ROZWIĄZANIA  

   

GIMNAZJUM  

1. Na tablicy zapisujemy liczby od 1 do 10. Ścieramy dwie liczby i w ich miejsce wpisujemy ich 

sumę pomniejszoną o 1. Wykonujemy tę operację tyle razy, aż na tablicy zostanie tylko jedna liczba. 

Udowodnij, że niezależnie od tego, jak będziemy ścierać liczby, na końcu zawsze otrzymamy tę samą 

liczbę i podaj, co to za liczba.  

 

Na początku suma wszystkich zapisanych liczb wynosi 55. Po każdym wykonaniu naszej operacji suma 

ta zmniejsza się o 1. Operację wykonujemy 9 razy (po każdym wykonaniu ilość liczb na tablicy 

zmniejsza się o 1), więc nasza suma zmniejszy się o 9 i zawsze wyniesie 46.  

 

2. Dany jest okrąg 𝑂1o środku 𝑆 oraz okrąg 𝑂2, przechodzący przez 𝑆 i przecinający okrąg 𝑂1 w 

punktach 𝐴 i 𝐵. Z punktu 𝐴 poprowadzono prostą, przecinającą okrąg 𝑂1 w punkcie 𝐶, a okrąg 𝑂2 w 

punkcie 𝐷. Udowodnij, że trójkąt 𝐵𝐶𝐷 jest równoramienny.  

 

Najlepiej rozwiązać to zadanie korzystając z twierdzeń o kątach w kole oraz z twierdzenia                                

o czworokącie w pisanym w okrąg.  

Możliwe są 3 przypadki.  

1 przypadek:  

  

Oznaczmy przez 𝛼 kąt 𝐵𝐶𝐷. Wówczas kąt 𝐵𝐶𝐴 ma miarę 180 − 𝛼. Kąt wklęsły 𝐴𝑆𝐵 jako środkowy 

oparty na tym samym łuku, co 𝐵𝐶𝐴 ma miarę 2𝛼. Czworokąt 𝐵𝐷𝐴𝑆 jest wpisany w okrąg, więc kąt 

𝐵𝐷𝐴 (a tym samym 𝐵𝐷𝐶) ma miarę 180 − 2𝛼. Pozostaje wyliczyć miarę kąta  

𝐶𝐵𝐷:  

𝐶𝐵𝐷 = 180° − 𝛼 − (180° − 2𝛼) = 𝛼  

Trójkąt 𝐵𝐶𝐷 ma więc dwa kąty o mierze 𝛼, czyli jest równoramienny.  

 



2 przypadek:  

  

Oznaczmy przez 𝛼 kąt 𝐵𝐶𝐷. Kąt 𝐵𝑆𝐴 jako środkowy oparty na tym samym łuku ma miarę 2𝛼. 

Czworokąt 𝐵𝐷𝐴𝑆 jest wpisany w okrąg, więc kąt 𝐵𝐷𝐴 (a tym samym 𝐵𝐷𝐶) ma miarę 180 − 2𝛼.             

Jak w przypadku 1 wyliczamy miarę kąta 𝐶𝐵𝐷 i znów wychodzi nam 𝛼.  

Przypadek 3.  

  

Znów oznaczmy przez 𝛼 kąt 𝐵𝐶𝐷. Kąt 𝐵𝑆𝐴 jako środkowy oparty na tym samym łuku ma miarę 2𝛼. Kąt 

𝐴𝐷𝐵 jest w prawym okręgu oparty na tym samym łuku, co kąt 𝐵𝑆𝐴, więc też ma miarę 2𝛼. Kąt 𝐶𝐷𝐵, 

jako do niego przyległy, ma miarę 180 − 2𝛼. Wyliczamy miarę kąta 𝐶𝐵𝐷 i znów wychodzi nam 𝛼.  

 

3. O liczbach 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 wiadomo, że spełniają układ równań:  

  

Udowodnij, że dokładnie jedna z tych liczb jest nieparzysta.  

 

Gdyby wśród liczb 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 były same parzyste, same nieparzyste lub dwie parzyste i dwie nieparzyste, 

to pierwsze równanie byłoby sprzeczne, bo miałoby po lewej stronie liczbę parzystą, a po prawej 

nieparzystą. Gdyby z kolei były trzy nieparzyste, to drugie równanie byłoby sprzeczne, bo po lewej 

stronie byłaby liczba nieparzysta, a po prawej parzysta. Jedynie, gdy wśród tych liczb jest dokładnie 

jedna nieparzysta, układ równań nie jest sprzeczny.  

 


