
Część indywidualna 

Zadanie 1. Układ równań Rozwiąż układ równań: 
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Rozwiązanie.  Odejmując drugie równanie od pierwszego 

otrzymujemy   3 yxz .  Dodając otrzymane równanie do trzeciego 

równania mamy 15zx . Stąd 20xy  i 12zy . Mnożąc ostatnie trzy 

równania stronami otrzymujemy   3600
2
xyz , a stąd 60xyz  lub 

60xyz . Otrzymujemy, zatem dwie trójki rozwiązań:  3,4,5  oraz 

 3,4,5  . 

 

Zadanie 2. Siedmiu grzybiarzy 

Siedmiu grzybiarzy zebrało łącznie 100 grzybów, przy czym każdy z nich 

zebrał inną liczbę grzybów. Wykaż, że jest między nimi trzech grzybiarzy, 

którzy zebrali  w sumie co najmniej 50 grzybów. 

Rozwiązanie.  Niech 721 ... nnn   będą liczbami grzybów 

zebranych przez grzybiarzy. Jeśli 163 n , to 172 n  i 181 n , więc  

50321  nnn . Jeśli 153 n , to 144 n , 135 n , 126 n , 117 n , więc 

507654  nnnn . Zatem 50321  nnn . 

 

Zadanie 3. Funkcja kwadratowa i kąt 

Wykres funkcji kwadratowej o współczynnikach całkowitych przecina oś 

odciętych w punktach K i L, a oś rzędnych w punkcie M. Jaką największą 

miarę może mieć kąt LMK? Odpowiedź uzasadnij. 

Rozwiązanie. o90  - kąt ten spełnia np. funkcja 12  xy . Uzasadnimy, że 

miara kąta LMK nie może przekroczyć o90 . 

 

Niech 21 ,xx będą pierwiastkami trójmianu kwadratowego cbxaxy  2 . 

Gdyby, kąt LMK był rozwarty, to OLOKOM 2 , (gdy kąt LMK był prosty 

wtedy mamy równość). Zatem 21
2 xxc  . Ze wzorów Viete’a 

a

c
xx 21 , 

zatem 
a

c
c 2 . Stąd 10  ac , co przeczy temu, że liczby ca,  są liczbami 

całkowitymi. 

Zadanie 4. Trójkąt  

Czy istnieje trójkąt o bokach długości zyx ,,  spełniających warunek 

   xzzyyxzyx  333 ? Odpowiedź uzasadnij. 

Rozwiązanie: Załóżmy, że zyx  , zatem xzy  , wtedy 

        xzxyxxzzyyx  xyzzxyxx 223

333223 zyxzxyxx   

Otrzymujemy sprzeczność, zatem taki trójkąt nie istnieje. 

 

Zadanie 5. Sześciokąt 

Sześciokąt ABCDEF  jest wpisany w okrąg. Wiadomo, że EDAB  i  

EFBC . Udowodnij, że  FACD . 

Rozwiązanie  Poprowadźmy odcinki AD i CF . Z równoległości 

odpowiednich boków mamy, że EDABAD   oraz CFEFCB  . 

 
Z zależności między kątami wpisanymi i środkowymi otrzymujemy 

FOAEOFCODBOC   oraz DOECODAOBFOA  .  

Po przekształceniach: 

BOCEOFFOACOD  oraz DOEAOBFOACOD   

i porównaniu prawych stron równości otrzymamy:  

DOEAOBBOCEOF  . 

Przekształcając do postaci: BOCAOBEOFDOE    

oraz korzystając z kątów środkowych i wpisanych otrzymujemy 

ADCDAF  , więc FACD . 


