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1. Na eksport przygotowano ogromną ilość bananów i zapakowano je do skrzyń, 
spośród których wybrano dwie, w różnym stopniu zapełnione owocami. Jeżeli 
niesforne małpy zdążyłyby przed transportem ukraść z pierwszej z nich 
jeszcze 7 bananów, to ich ilość byłaby równa 11

12
 ilości bananów w drugiej 

skrzynce. Mogłoby zdarzyć się również, że trzynaście bananów z drugiej 
skrzynki zostałoby przełożone do pierwszej skrzynki i wtedy ilość bananów 
w obydwóch skrzynkach byłaby taka sama. Ile jest bananów w każdej ze 
skrzynek? 
 
ROZWIĄZANIE: 
 

𝑥 ≝  𝑖𝑙𝑜ść 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛ó𝑤 𝑤 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑠𝑘𝑟𝑧𝑦𝑛𝑐𝑒 
𝑦 ≝  𝑖𝑙𝑜ść 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛ó𝑤 𝑤 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖𝑒𝑗 𝑠𝑘𝑟𝑧𝑦𝑛𝑐𝑒 
 

{  𝑥 − 7 =
11

12
𝑦       

𝑥 + 13 = 𝑦 − 13
 

 
 

𝑃𝑜 𝑟𝑜𝑧𝑤𝑖ą𝑧𝑎𝑛𝑖𝑢 𝑢𝑘ł𝑎𝑑𝑢 𝑟ó𝑤𝑛𝑎ń 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦: 
 

𝑥 = 370 
 

𝑦 = 396 

 
Odpowiedź: W pierwszej skrzynce znajduje się 370 bananów, a w drugiej 

skrzynce znajduje się 396 bananów. 
 

2. Dana jest liczba n = 1234567890. Rozstrzygnij, czy w pewnej, skończonej ilości 
ruchów można utworzyć z jej cyfr liczbę pierwszą. Ruch polega na zamianie ze 
sobą miejscami dwóch cyfr liczby. 
 
ROZWIĄZANIE: 
 

1.  𝑍𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑚𝑦, ż𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑎 (∈ ℙ) 𝑗𝑒ż𝑒𝑙𝑖 𝑛𝑖𝑒 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑖𝑛𝑛ą 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏ę 
𝑛𝑖ż 1 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑎𝑚𝑎. 
 

2.  𝑍𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑚𝑦, ż𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑦𝑓𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝒏 = 𝟏𝟐𝟑𝟒𝟓𝟔𝟕𝟖𝟗𝟎 𝑤𝑦𝑛𝑜𝑠𝑖 𝟒𝟓 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑐𝑦𝑓𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦  
𝟒𝟓 𝑤𝑦𝑛𝑜𝑠𝑖 𝟗.  Ł𝑎𝑡𝑤𝑜 𝑚𝑜ż𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑦ć 𝑧𝑎𝑡𝑒𝑚, ż𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝒏 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝟑, 𝑎 𝑡𝑎𝑘ż𝑒, 



ż𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑢𝑡𝑤𝑜𝑟𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑑𝑜𝑤𝑜𝑙𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑦𝑓𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝒏 𝑟ó𝑤𝑛𝑖𝑒ż 𝑏ę𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑝𝑜𝑑𝑧𝑖𝑒𝑙𝑛𝑎 
𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝟑. 
 
𝑁𝑎 𝑝𝑜𝑑𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑧𝑒ż𝑒ń 1 𝑖 2 𝑠𝑡𝑤𝑖𝑒𝑟𝑑𝑧𝑎𝑚𝑦, ż𝑒  𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑎 𝑠𝑖ę  𝑤 𝑠𝑘𝑜ń𝑐𝑧𝑜𝑛𝑒𝑗 𝑖𝑙𝑜ś𝑐𝑖 𝑟𝑢𝑐ℎó𝑤 
𝑝𝑜𝑙𝑒𝑔𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑚𝑖𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑦𝑓𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐𝑎𝑚𝑖 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎ć 𝑧 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝒏 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑗. 

 

3. Rozstrzygnij, ile jest czterocyfrowych liczb parzystych, których wszystkie cyfry 
są parzyste. 
 
ROZWIĄZANIE: 
 

𝐶𝑦𝑓𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜: 𝟎, 𝟐, 𝟒, 𝟔, 𝟖. 
 

𝑍𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑚𝑦, ż𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑐𝑧𝑡𝑒𝑟𝑜𝑐𝑦𝑓𝑟𝑜𝑤𝑎, 𝑤 𝑘𝑡ó𝑟𝑒𝑗 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑦 𝑠ą 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜ż𝑒 𝑏𝑦ć 
𝑧𝑏𝑢𝑑𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎 𝒕𝒚𝒍𝒌𝒐 𝑤 𝑛𝑎𝑠𝑡ę𝑝𝑢𝑗ą𝑐𝑦 𝑠𝑝𝑜𝑠ó𝑏: 
− 𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑖 𝑚𝑜𝑔ą 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑜𝑤𝑎ć 𝑠𝑖ę 𝑗𝑒𝑑𝑦𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑦𝑓𝑟𝑦 2, 4, 6, 8  (𝑤𝑦𝑘𝑙𝑢𝑐𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑠𝑡𝑎ł𝑎 
    𝑐𝑦𝑓𝑟𝑎 0, 𝑖𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑤𝑎ż 𝑤ó𝑤𝑐𝑧𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑏𝑦ł𝑎𝑏𝑦, 𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜, 𝑖𝑡𝑟𝑧𝑦𝑐𝑦𝑓𝑟𝑜𝑤𝑎)  
− 𝑛𝑎 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑖𝑒𝑗 𝑖 𝑘𝑎ż𝑑𝑒𝑗 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑖 𝑚𝑜𝑔ą 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑜𝑤𝑎ć 𝑠𝑖ę 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑒 𝑐𝑦𝑓𝑟𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑒 
 

𝑍𝑎𝑡𝑒𝑚 𝑛𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑟𝑤𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑖 𝑚𝑜𝑔ą 𝑧𝑛𝑎𝑗𝑑𝑜𝑤𝑎ć 𝑠𝑖ę 𝑐𝑧𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑦𝑓𝑟𝑦, 𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑎 𝑘𝑎ż𝑑𝑒𝑗 
𝑘𝑜𝑙𝑒𝑗𝑛𝑒𝑗 − 𝑝𝑖ęć 𝑐𝑦𝑓𝑟.  𝑊𝑖𝑒𝑚𝑦, 𝑖ż𝑒 𝑖𝑙𝑜ść 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏 𝑚𝑜ż𝑙𝑖𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜 𝑢𝑧𝑦𝑠𝑘𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑟ó𝑤𝑛𝑎 𝑖𝑙𝑜𝑐𝑧𝑦𝑛𝑜𝑤𝑖 
𝑖𝑙𝑜ś𝑐𝑖 𝑐𝑦𝑓𝑟 𝑚𝑜ż𝑙𝑖𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑑𝑜 𝑢𝑠𝑡𝑎𝑤𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑧𝑦𝑐𝑗𝑖.  𝑆𝑡ą𝑑 𝑖𝑙𝑜ść 𝑡𝑎𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏 𝑗𝑒𝑠𝑡 𝑟ó𝑤𝑛𝑎 
4 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 5 = 𝟓𝟎𝟎. 

 

4. Dany jest czworokąt ABCD. Punkty M i N to odpowiednio środki boków 
AB i AD. Udowodnij, że |BC| + |CD| > 2·|MN|. 
 
ROZWIĄZANIE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑍𝑎𝑢𝑤𝑎ż𝑚𝑦, ż𝑒 |𝐵𝐷| = 2 ⋅ |𝑀𝑁|. 𝑊𝑖𝑒𝑚𝑦 𝑡𝑜 𝑧 𝑡𝑤𝑖𝑒𝑟𝑑𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑖 ś𝑟𝑜𝑑𝑘𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑤 𝑡𝑟ó𝑗𝑘ą𝑐𝑖𝑒 𝑙𝑢𝑏 
𝑧 𝑠𝑎𝑚𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑜𝑏𝑖𝑒ń𝑠𝑡𝑤𝑎 𝑡𝑟ó𝑗𝑘ą𝑡ó𝑤: 

△ 𝐴𝑀𝑁 ~ △ 𝐴𝐵𝐷 (𝑘 =
1

2
) 

𝑍 𝑛𝑖𝑒𝑟ó𝑤𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑡𝑟ó𝑗𝑘ą𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑚𝑦: 
|𝐵𝐶| + |𝐶𝐷| > |𝐵𝐷| 

 
𝐾𝑜𝑟𝑧𝑦𝑠𝑡𝑎𝑗ą𝑐 𝑧𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑧𝑒ż𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧 𝑛𝑖𝑒𝑟ó𝑤𝑛𝑜ś𝑐𝑖 𝑡𝑟ó𝑗𝑘ą𝑡𝑎, 𝑜𝑡𝑟𝑧𝑦𝑚𝑢𝑗𝑒𝑚𝑦: 
 

|𝐵𝐶| + |𝐶𝐷| > 2 ⋅ |𝑀𝑁| 
 

𝑐. 𝑘. 𝑑. 


