
Zestaw 2. 

ROZWIĄZANIA 
 

1. Znajdź najmniejszą liczbę zakończoną cyfrą 6 o tej własności, że przeniesienie tej cyfry na początek da nam 

liczbę cztery razy większą od wyjściowej. 

Liczbę o której mowa w zadaniu nazwijmy wyjściową a liczbę otrzymaną po przeniesieniu szóstki na początek 

docelową. Zauważmy, że ostatnia cyfra liczby docelowej jest przedostatnią wyjściowej, przedostatnia docelowej, 

trzecią od końca wyjściowej i tak dalej. Wykonując więc mnożenia przez 4 jak poniżej odkrywamy kolejne cyfry 

liczby docelowej i robimy to tak długo, ąż na początku pojawi się 6. 

6 · 4 = 24 

46 · 4 = 184 

846 · 4 = 3384 

3846 · 4 = 15384 

53846 · 4 = 215334 

153846 · 4 = 615384 

Docelową liczbą jest 615384, więc wyjściową 153846. 

 

2. W pewnym sklepie 16 gum do żucia kosztuje dokładnie tyle złotych, ile gum do żucia można kupić za jedną 

złotówkę. Ile groszy kosztuje jedna guma do żucia? 

Niech x oznacza cenę gumy do żucia w złotówkach. Z warunków zadania wynika, że  

16 x= 
1

𝑥
 

 

czyli 

x2=
1

16
 

a więc 

x=0,25 

Guma kosztuje 0,25 zł, czyli 25 groszy. 

Wielu z was rozwiązywało to zadanie metodą proporcji. To też dobra metoda. 

 

3. W trójkącie równobocznym ABC poprowadzono wysokość BD i na przedłużeniu wysokości odłożono punkt K 

taki, że |BK| = |AC|. Punkt K połączono z punktami A i C. Jaką miarę ma kąt AKC? 

Możliwe są dwie sytuacje: a)  



 
Kąty KBC i ABK są równe i mają po 30°. Trójkąty BCK i BAK są równoramienne, więc kąty CKB i BKA mają po 75°, 

czyli kąt AKC ma 150°. 

b) 

 

Kąty ABK i CBK są równe i mają po 150°. Trójkąty BCK i BAK są równoramienne, więc kąty CKB i BKA mają po 

15°, czyli kąt AKC ma 30°. 

Ci z was, którzy rozważyli tylko jeden przypadek otrzymali 1 punkt. 

 

 


