
IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

irrr. Stefana Balacha
dla uczniów szkół średnich

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-700 Lubłiniec, ul. Sobieskiego 22

7. maja 2010 roku

1. wyżnaczyć wszystkie tlójki liczb rzecz',1vistych a, ó, c takie, że róvnanie trzeciego
§topnia

x3 + abx2 +bcx+ca=0
o niewiadomej ' ma trży pielwiastlri !:żeczywiste o,,b,c.

2. De"rre są dłr.rgości podstaw AB| :23 i |CD| : 5 tray;ezv ABCD oraz clługości
p::eĘtł3.ch AC|:25 i 18 D|: 17.lłlznaczyć dłtgości ramion BC i ,4D,

3. \larrry dany okrąg c1 i punkĘ _ł- i Y na c1, Niech XY będzie średnicą drrigiego
okręgu c2. Wybierarny punkt P na dłuższym łr:łu XY oł,ręgu r:1 ołlz punkt Q na oklęglt
ć2 taki, że cznoroicąt PYQX jest lvypŃły i P'Y || Q]', Udowodnić, że miara kąta PYQ
rrie zależy od wybolrr prnktu P (jeżeli prrłl<t 8 1§tńeie),

4. Rozt iązać w iiczba,ch rzecu }.v.istyclr !łład róvnń

|ł"ą*z:a,z,
\,l , ,, ,,

5. N{am]. drue dwie iiczby rzecż}.\ł-iste x i 11, @ l !J') takie, że x4 + 5r3 : ,!J olał

6. Wlznaczyć v,,szystkie paxy licżb całkowitych (rł, n) speidające równanie

4":1399łrn3.

Wykoruno ec}tolem ]ĄĘx



@
II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

im. Stefana Banacha

dia uczniów szkół średnich

Zespół Szkół Nr 1 iłrr. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-7B0 Lubliniec. ul. Sobieskiego 22

4. czerwiec 2008 roku

1. 0znac7m)-przez 1 śIode]i okręgt rtpisanl:go § l,rójkąt ,4ra-' dla kiórego zachoclzi
C,1] + .1/ : ]BCi. Zu:aIeźć stosunek lrial kątów lB,.lC i :CB_1,

2. Zrraleźć nszystkic liczbt, l7eczl'rri_ślc r.1 spełniająrlc lrkłarl rórl.rrań

3. Dla jakich liczb pier*.szr-ch l j q ]ifz}ra (! ] 1]'l .jesl krradr-atcn liczb"v naturalnr:j:'

1. O])Iicz.'.ć slrnrę [log, 1] + Ilog" 2] -']og.2:Jl ] ,,, + Iirlgr2J6,
5. \\-tul.iĄLl brałl,udział r,rlko rlr,llżl,rrr z rrriast f,lale i \\ ie]kie. Z \\iieikie bl-ło 9

druź].rr §ię.ej niż z \I:r}e. Iiażde dlr ie dlużr lr- sporkalr się rlok}adrriL- raz. \ł:l.grl,ryljąln
drużlna olrzrnrvwała 1punkl, a przegrlrrająca i]. zaś renris nie Ę} możlirq,, \Iszl*stkicl
drużl-rrl,z nliirsta \łiicikie dosiair. 9 razv rlięcti prrnklórt rriż \rsż:,sikie drui!n).7 mjnsl,1
\lałe, Jak! jes| rnaksvmalna możlirva ilość zlr-cicstt,nąjlepszcj rlnrżvnl,z miłsta \llałe']

Cżas lo7r!,ialJ ll-itlria: i}0 mi]lili,

\Ąi1-konano cdilolerlr t\TF\

{ r' u':7(r - u),

| "'+ 9' : ;(, + y),



@
II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

im. Stefana Banacha

dla uczniów szkół średnich

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-7O0 Lubliniec, ul. Sobieskiegcl 22

4. czerwiec 2008 roku

7. ()ztlacary,- przez 1 środdi okręgrr llpisanr:go § i,róikąt ,1B(,' dla kt(ilego zacho.]żi
C,11+ 1I :':BC.Zltaleźć stosunek nia]. kątó\i ,B,ĄC i !CB).

2. Znaleźć n-sz.r,stkic liczbl, rzeczr-rr.istc 1.9 spelrriająr:c lrł]acl rólr.nań

3. Dla j:rkich lir:zb pier*.szr-c}r p ) 11 liczba, (p + 1)'l .iesl krvadrirtcu lir:złly naturalnr!:'

4. O]lliczrć sułlę [log, 1] +I1og"2] -']og,3] +,,,+Ilogr2J6i,
5. \\: turrrieju brały udział trlko r]r,użr.nr z niast f,Jaie i \\ ie]kic, Z \łiieikie bvło 1]

druź]-D lvięcej rriż z \Iale. I(ażde drrie druż}Iry spotklłr się dok}adrric raz. \Ą:_vgrl,wlją6ą
druźlrra otrzrrrrvwała 1 punkl, a przegr!\rająCa iJ. zaś renis nil bl,i nroźlir1,, \Isą,stkie
drużlłr1- z triasta \Ąiicikie dostaiv 9 razv rlięr:Ę plrnklórt niż \1,sżvslkie.]lużrrl) 7 mj^s|il
\Iałe, Jaka iest lrraksvrnalna rrIożLirva ilość zrr-r-cir:stt nirjlepszcj rlrlrżrnl,z miłsta \Iałe]'

CZa§ Io7il,iaz\.i-ania: 90 minut

\Ąi],kona[o eclv_iorern LlĘI

{ ,' y' :7(r , u),

I z3 + 93 : ,;1, 1r),



VIII. Międzyszkolny Konkurs Matetnalyczny

im. Stefarra Banacha

dla uczniów szkół średnich

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickievricza w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. sobieskiego 22

9. czerwiec 2014 rok

1. Niech o l 0, ł, c będą liczbami rzecz}-*i.st}mi spełnjając.]rni nicrówność ]ałc| < ]o
cj, Udovodnić, źe rórłłlanie kwadratowe a92 + br + c : 0 ma dwa pierwiastki lzecżl,wiste
/ łl,]ry,il j,1l.n j.sl dodalni. a drltgi ujpmny,

2. Ozlałzmy
, ol+8 ^ b!lł ^ rżla2
,l= _. B:-_ t L;=-cĄ a' o,

dla dowolnych liczb rzecż].wistych a, ó, ć € ]R ,taktcL, że a,b,c l 0. OzlałzlJdy trI : A,B,C
i ś = -4+ B+C. Udowo dnić, że różlica M - S jest staIa dla l sż},stkich liczb o, ó, c takich,
żea.b.cł0-

3. W trójlr44ie rórł.rrobocznym ,4BC o boku długości a, wewnątrz boku,4C wybrano
punkt D taki, że |AD : d,. Następnie pĘedłuźono bok BC poza punkt d do punktu B
tak. ża |EC! : tl i pltll]l*y B.C, E leżąla 1cdaej prostej, Udowodrrić, że |B D| : |DE ,

4. W trójĘie ABC Ęt ,4 jest dwa rvy większy nź kąt B, Udowodńć, że

a2 -bżc= b -

Podać łarurrek rozwiązalności zada.rria.

5. Z,neźć ĄĘ A, B,C wszystkiclr trójĘtów prostoĘtnych ,4BC takich, źe

sinA+slnB+sinC=!,f,

6, oulaczmy R+ : (0;+c.). '!trlznacż]ć wsżystkie firn]icje / : fił+ - jR, takie że

?.a/.hóć,7i

r11,; 11 |1]- 971r/,)

dla wszystkich dodatnich &eczyvistych viaJtości J i 3l,

Czas rozwiązl,wania: 90 minut,

Wykolrallo edytolem I4Ęx



VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

irn. Stefana Banacha

d]a uczniów szkół średnich

Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. sobie§kiego 22

24. maj 2012 rok

1. trllanl}, darre w przestrzclri cztely punkŁr A, B,C, D.Ile jest płaszczyzll równclorl]c-

głych od danych punktów? Podać lożumowa. ie prowadzące do takiego wynik]],

Rozwiązanie. W przypadku, gdy cztery pułkt}, ,4. B, C, D lcżą lla iednej plaszczyźnie,

to jest nieskoiicżenie rviele p}aszczyzn rórvlroodleg}ych oC1 tych pur rtó!V,

Załóźrrry dalej. że cztery purrktł, A, B. C. D lie leżą t- jellrrej płaszc:zyźnir

Obierznry jetlerr z tych purrl(tót,. tp, prutkl ,4 i poprorładźmy odcirrek ,4,4' plostopa

dle do pł,r-szcIzn}, rł-r,zrrał:zolrej przez punklr- B,C, D. Plaszczl*ztla popro*adzone przez

śrorlek orlcinła -1,4' rórvnoleglc r1o p}aszczlznr- tlzrraczonej przez puikt}, B, C. 
' 

spelnia

rvarunki zadania, \1- trrn przlpadku pł.r_.zczl-zn teki.h jesi tlle. na ile sposobl,rnożrra
nlrbratl jeclen punkt z czterech, tj. czter1.

Obierzml,teraz rlrł-a spośród danl,c}r punktów. rrp, ,4 i B i poprow.rdźr§, proste ,4,B

i Cr; są onc skośae. Poprorładźlr1, rlalej przez prostą ,4-B płaszczyznę cr rólrrolcgłą do

prostei Cr, a nasi,epnie poprorvadźrnl,z punktu C odcinek dć'Plosiopadly do pła§Zcz"v

ztty ct- Płaszczyz,la poprorł,adzona przez środek odcńka Cd' równolegle rlo piaszczyzny rł

spelnia uarrulki zadania, W tvrn przlpadku pŁaszczyztt takich jest t},le, na i]e sPosobóW

możua utworzyć ż cztelech punktów dwie parł,, a więc tlży.
Ra.zeir jest siedem płaszczyzn spełniających warunłi zadania,

2. Niech ,4. B. C będą k4tami rłewnęi,lznyrlri tróiĘia ,4BC. lldorł,odnić rórł,nośó

sil ri + sin B + sinC : 4"* j *,s i "* ;,
Rozrł-iąza,rrie. Zaclrodzi

§i'' ,4 + sin B -r snr C : 2 sil, 1f "o,', " - "'o'- - (.4 + B)] =

A.lB A-B A+R A B
-2sin , cos: r:+stu(_4+ B):2siu 2 ros 2 +

Ą B ,Ą B ł,Bl Ą-B A+81
-2,in- 

" 
,", 2 2s'n 2 -1,o- ., ,o., z )--

T 
'] 

dJ 
"]," 

,LE _ Ą" LJ

2sin 1 1.2co._-l ,ns_*
]2 ,2] ,2 2

C A -B A B C
4 c,l. c,,s 4 coj - cos , o,2222,2,2



3. Oznaczmy w tlójĘcie ABC przcz O i S odpoł-iednio środki okręgu otrlscn.gu na
ttiljĄcie ABc i okręgu wpisanego w ten tlójĘt, a promienie tych ohęgów oznacuFlty
otipowie<lnio ptzez R.ir. Wykazać, że oS1: ł R(R 2r').

Rozwiązanie, Przyjmijmy oznaczcnia jak na rys, 1,

Ń. C

D

Nicch prosta OS przeciDa okrąg opisany v/ pmłtach ,ł1 i _l/. prosta zaś ,4S x, punktaci.
Aj,D,

Zarltażrn1-. że lBSD jesŁ Ętem zc$,,nętlznym rv trójĘcie ,4BS, d}arego jest srrmą
kątów we$.nętlżn],.]h trójk4ta ,4B5' do niego niepfży],"git,ią.y,cl. \\ł,"d1,

-aSP :'1 +Ę rtaz .DBS :.OBC _ :CBS : Ą +B.:!22
To ozlacza. że

B.JD: DB,c-

a w tróiĘcie BDS rlaprzeci*- rórr n_L t h Ętós leżą rórr.rre boki. \lobec tego

Zallważny, że w trójĘcie ,4-05 zachodzi

,ls: .l-,
snl i

'1'akze

MS: R-os oraz lfS: ł + oS,

ltozpatrując cięci,!vl,- łlitr i lD okręgu opi§anego przeciiające się rł, prrrrkcie S otrzymamy
równość

M"9,Ns:,4.9.sr, sĘd ]?' @S)2:2Rr. skąd d?:J?2-2łr.

lb kończy dowód,

SD: BD:ZR.sir,,6,
2



4. Liczba ż jcst iioczynem czte.ech liczb pierwszycŁ, Jeżeli każdą z tych liczb pierrł-

szych zwiększłrrry o 1, to i]oczyn żwiększy się o 2386, Znaleźć wszystkie takie liczby n,

ltozwiązarrie, Nieci o, ó, c, d bęrlą liczbami pierwszyrni, Lźórych iloczynenr jest licżi],l

n, Zac}rodzi rówuość

(d + 1)(ó r, 1)(c + 1)(d + 1) : dócd + 2 886,

Grlyby wszystkie liczĘ o, ó, c, d były nieparzyste, to po le,n,ej strorrie bylaby lir:zba patzy,

sto. a,po pi.rue,j stronic ]iczba iepaTzysta- Dlatcgo jedna z liczb pierwszych a, b, c, rl lp,
o rnusi być ]iczba pażystą, tzi. d _ 2. Po podstarł,ieniu otrzymamy

;](D+ 1)(ć + 1)(,r + 1) = 2ócd + 2886,

Porrie$aż licżl]Y 3(D,- 1)(c + 1)(d + 1l i 2386 są podżiclDe przcz 3, io plżez 3 musi

być poclzielna liczi,o )bcrl- ilatego;eclna z liczb pielwszy,h b,c,tl lp, b muśi być licżbą

podzielną przez 3. tzn, ó :3, Po podsta§,ie iri otrzymamy

12(c+1)(d+1):6cd+2886. SĘd 2(,-1)(d---1):cd+481, skĄd, cd+2c+zd,:479,

Wtedy
(ć+ 2)(d+ 2) =,1E3 : 3 - 7, 23,

Za,łożJrny, że c ś d- Ponieważ ć + 2 > 3, to mamy drvje możliwości:

1_ cł2 =7, d +2 _ 69, sĘd c: 5, d: 67,

2. c l 2 : 2l, t], + 2 : 23, skąd c _ 19, ct = 21, co nie spełnia waiunków zadania, bo

21 nie jćst liczbą pierwszą. Jerlyrrym rozwiązaniem jest ,ń ięc ż: 2,3,5,67:2010,

5. Na płaszczyźnie clany jest rórvnoległobok .4DCD, Oznaczmy przez K,L,}vI od

powicdnio śro,1ki boków AB.CD,AD. Zakładarny,, że puikt}-,4,B,',"D leżą na jednlłl
okręgu oraz pulkty K, L, D, NI leżą na jedny[l okręgu- lldowodrrić, Ze ]AC| : Z - |,łDl-

Rozviązanie 1, Tlapezy ABLD'I KLDI,|są równoramiennc, bo są wpisane w okrąg,

Stąd rł,",-nit rówrrość ianjon |AD| : |BL| i równość przeĘtrrych lKD| : ]LM (patrz

lys, l]

Orlcinek Ki dzieli równoległobok ,4BćD la dwa pżyśtające lólł,noległoboki bcl dla

ich plzeĘt ych zaclrorlzi |1{D| : |BI . Odcirrek,Ą{i łączy środki clwóch bokćlt-trójkąta

,4ćD, dlatego
1AC| = 2-IML| :2, IKD :2 , |BL|:2- AD ,



RozwiązaŃe 2. PoIriesrń fuapez ABLD jest wpisany w olaąg, to jest lówlroramietrny

l zachodzt KD|=]BL|:|AĄ (patrz rys.3). 
L c

Podobnie trapeż KLDXI jest wpisany l, ol ąg, to jest lóv,nolamienny i za,łłndz,i

1]vI K|: |DL| oraz ]DB :2)MK| = 21DLl: |DC -, 1AB,
Z podobieństwa irójkątów lórl,noramiennyct' AK D i DAB (są rownoranrlenlLe l nają

rclu -alrl Ęl ,ł rvierz,,lrulku 4) rłl nik . ż-

IAK\ _ lADl
]ADl 1AB '

§Ęd po podstalvieniu |,4f{| : ,r1].1Bl otrzymujemy |BD : AB) = ł2 ,|AD|
Teraz rrżfierłv zaanej rón,ności, która żachodzi w równoległoboku:

1AC|2 + |BD|Ż =2,1AB2 + 2, IAD 
2,

Podsta$iając za IAB i |DB| otlzy ramy

IAC)2+,). ,ĄD2 : ).2. AD12+),.|AD1', sĘd i,4C|': ł. ADf , czyli IAC :2, AD -

6, ZDaleźć 1isz],stkic parr- liczb naturaln5,ch n, rn spełniające rómanie

3|+27"':n3.

Rozwiązarrie. Itówrrarrie przedstalim]- § postaci

37:n3 27*:rL3- (3-)3: (n _3-)(rl+n.3- +9-]

Liczba 37 jest liczbą pierwszą, a po pratej Stronie jest i]ocz]Ą1 dwóch liczb rratrrralnyclt,

n- 3":1 i n2 + n.3- +g"' :37,
bo dlugi czynrrik jcst większy od 1,

Dlam)2mamy
,2+r.3*+g^>92>37,

sĘcl wynika iedyrra możliwość m : 1, Wtedy n: 1+ 3"' : 4- Spra,l,dzając otfzyrnamy
37 ł 271 : 13, sĘd rvnioskujenry, że jedlłrą parą spełniającą ró$ ]}anie jest rn : 1, n - 4,

Wyltonano edltorem 14l!f,

3


