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Wstęp 

d zarania dziejów, uczeni poszukują czynników wpływających na jakość ży-

cia, w szczególności, co odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu jej stabilno-

ści. Nie ulega wątpliwości, że największy wpływ przejawiają: wiedza, zdolność do 

samodzielnego i nieszablonowego myślenia oraz sprawność fizyczna. Wykształco-

na w najmłodszych latach oryginalność rozumowania powinna być pielęgnowana 

i rozwijana przez całe dorosłe życie. Doskonałym tego sposobem jest rozwiązy-

wanie nietrywialnych problemów logicznych i matematycznych, sformułowanych 

w postaci zadań odzwierciedlających sytuacje z życia codziennego.  

Zadania matematyczne lub logiczne, a w szczególności ich rozwiązywanie, koja-

rzy się większości z nas z czasami szkolnymi. Trudno jest wyobrazić sobie senio-

ra analizującego dla rozrywki jakikolwiek problem matematyczny. Niestety, po-

strzeganie osób starszych jest w naszym kraju bardzo spłycone. Powszechnie uwa-

ża się, że seniorom aktywność intelektualna jest zbyteczna. Nic bardziej mylnego! 

Wraz z upływem lat u każdego z nas rośnie tęsknota za pięknem i sprawnością. 

Dlatego, od zarania dziejów, ludzkość poszukuje źródła wiecznej młodości, przy-

wracającego siły życiowe i zapewniającego szczęście, radość życia i optymizm. Do 

niedawna, najważniejszymi sposobami osiągnięcia długowieczności były dieta i ak-

tywność fizyczna. Naukowcy twierdzili, że to właśnie dzięki nim osoby starsze na 

dłużej zachowują wszelką sprawność. Jednak taka teza nie sprawdza się w życiu. 

Zauważmy, że zgodnie z nią sportowcy powinni żyć szczególnie długo, w rzeczy-

wistości najczęściej nie dożywają wieku powszechnie uważanego za sędziwy.  

Czas zweryfikował opinie naukowców i wskazał inną zależność: to szczęście, 

radość życia i optymizm zapewniają przedłużenie zdrowia fizycznego. Według 

aktualnej wiedzy, szczególna rola w tym zakresie przypada aktywności intelektu-

alnej. Wystarczy spojrzeć na biografie znanych artystów i intelektualistów. 

Świetnym tego przykładem jest trójka wybitnych dwudziestowiecznych polskich 

poetów: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza, którzy 

przeżyli odpowiednio 93, 89 i 93 lata, pozostając do ostatnich dni w pełni spraw-

nymi.  

Badania naukowe, a także własne obserwacje wielu z nas, pokazują u osób po 

55 roku życia dominację postaw roszczeniowych. Zauważamy również brak ich 

samoorganizacji oraz niezdolność do życia zgodnego z zasadą dobrowolno-

przymusowych obowiązków. Wśród osób w wieku senioralnym rzadko spotyka-

my dążenie do samodzielnej zmiany swojego położenia. Dlatego, w populacji 
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osób starszych, korzyści płynące z dowolnej formy aktywności intelektualnej są 

trudne do przecenienia. Dzięki niej, poprawia się niezależność bytowa i ekono-

miczna oraz poziom zadowolenia osób starszych. Jednocześnie, zmniejsza się 

częstość występowania negatywnego nastawienia do własnego życia. 

Zadania przedstawione w niniejszej książce służą poprawie i utrzymaniu 

sprawności intelektualnej osób w dowolnym wieku. Ich podstawowym celem jest 

wyrobienie u wszystkich je rozwiązujących, nawyków nieszablonowego myśle-

nia. Standardowe, zgodne ze znanymi stereotypami, postrzeganie stawianego 

problemu jest przy ich rozwiązywaniu nieskuteczne. Dzięki konieczności poszu-

kiwania nowego, nieznanego nam wcześniej podejścia, przyzwyczajamy się do 

nieszablonowego działania, które jest kluczowe w analizie problemów spotyka-

nych na co dzień w nauce, pracy zawodowej oraz życiu.  

Z doświadczeń autorów, wynika że zaprezentowane zadania nie sprawiają 

trudności uczniom, a praca z książką dostarcza dzieciom i młodzieży wiele rado-

ści, ucząc ich przy tym nieszablonowego rozwiązywania innych zadań. Jednak 

wraz z wiekiem zmienia się struktura wiedzy, a tym samym i metodyka pracy. 

Okazuje się, że coś co było bezproblemowe w wieku kilku- kilkunastu lat, sprawia 

kłopoty osobom starszym, nierzadko posiadającym najwyższe stopnie i tytuły 

naukowe. Trudności w rozwiązywaniu z pozoru trywialnych zadań, niepotrzeb-

nie wywołują u starszych frustrację a w efekcie, brak wiary w swoje możliwości. 

Wraz z wiekiem u każdego z nas pojawia się doświadczenie, które w rozwiązy-

waniu zaproponowanych zadań stanowi raczej przeszkodę niż pomoc. Jednak 

ludzki mózg jest wyjątkowym organem, doskonale przystosowującym się do no-

wych okoliczności. Okazuje się, że już po rozwiązaniu kilkunastu zadań, ukierun-

kowuje on nasze myślenie na nieszablonowe, charakterystyczne dla młodych 

osób tory. Połączenia doświadczenia i oryginalności w myśleniu nie sposób prze-

cenić. Może być ono podstawą poszukiwania nowych rozwiązań znanych pro-

blemów, jak również poznawania innych zagadnień.  

Korzystając z książki, nie należy zrażać się początkowymi niepowodzeniami, 

które mogą się pojawić u każdego z czytelników. Na końcu książki umieszczone 

zostały odpowiedzi, które mają zapewnić czytelnikom sprawdzenie poprawności 

uzyskanego wyniku. Dla części zadań dokładnie opisano sposób ich rozwiązania. 

Jeżeli przedstawione i uzyskane wyniki różnią się, warto zastanowić się gdzie 

tkwił błąd i rozwiązać zadanie ponownie. Taki sposób pracy, w niedługim czasie, 

zaowocuje zmianą sposobu myślenia i, co najważniejsze, lepszą oceną swoich 

możliwości intelektualnych. Nic tak nie cieszy jak własne sukcesy! 

        Autorzy 
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ROZDZIAŁ 1 
Arytmetyka podstawa codzienności 

rytmetyka to dział matematyki, z którym stykamy się najwcześniej. Zgod-

nie z definicją encyklopedyczną, zajmuje się ona liczbami, ich właściwo-

ściami, a także operacjami, których są one argumentami. Chociaż arytmetyka 

rozpatruje miary liczb oraz działania takie jak dodawanie, odejmowanie, mno-

żenie i dzielenie, na początku wykorzystywano, przede wszystkim, operacje po-

równania: mniejsze, większe lub równe. Zainteresowanie arytmetyką wynikało  

z powodów czysto praktycznych: od zarania dziejów w handlu i wymianie, nie-

zbędnym było określanie ilości dowolnych towarów. Już na 2000 lat p.n.e., staro-

żytni Egipcjanie i Babilończycy opracowali praktyczne w użyciu sposoby zapisu 

liczb. To właśnie oni rozwiązali problem przypisania wartości do liczby oraz zde-

finiowali zasady wykonania podstawowych operacji arytmetycznych.  

Podstawy współczesnej arytmetyki jako nauki zostały opracowane w starożytnej 

Grecji około VI wieku p.n.e. Podróże Greków pozwoliły im zapoznać się z osiągnię-

ciami Egipcjan oraz Babilończyków i istotnie rozwinąć ich wiedzę. Jednak mate-

matyka Greków znacznie różniła się od tej z Egiptu czy Babilonu. Grecy przeja-

wiali wyraźną skłonność do prowadzenia rozważań teoretycznych, podczas gdy 

Egipcjanie lubowali się w pomiarach, a Babilończycy w różnorodnych oblicze-

niach praktycznych. Zgodnie z panującym w Grecji przekonaniem, rolą uczonego, 

w szczególności matematyka, jest prowadzenie badań o charakterze teoretycz-

nym, zaś zadania praktyczne były domeną rzemieślników i kupców. Ówczesny 

uczony helleński zajmował się nadzwyczaj szerokim zakresem badań: od mate-

matyki, przez astronomię, po filozofię. Większość z nich była również polityka-

mi i należała do klasy panującej. 

Szczególny wkład w rozwój arytmetyki wniósł Pitagoras, będący jednocześnie 

znanym filozofem i mistykiem. Niestety, obecną wiedzę o Pitagorasie i jego 

uczniach czerpiemy głównie z informacji przekazanych nam przez późniejszych 

autorów. Bez cienia wątpliwości wiemy, że zajmowali się oni podzielnością liczb, 

teorią proporcji, opisali różne rodzaje średnich (arytmetycznych, harmonicznych, 

geometrycznych), analizowali liczby parzyste i nieparzyste, proste oraz złożone. 

Rezultaty badań pitagorejczyków były na tyle znaczące, że po oddzieleniu ich od 

mistyki są one wykorzystywane po dzień dzisiejszy. Jednym z najważniejszych ich 
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osiągnięć było wprowadzenie do matematyki dowodów, jednoznacznie stwierdza-

jących poprawność pewnych założeń. 

Chociaż większość zadań z obszaru z matematyki, fizyki i astronomii rozwiązali 

uczeni sumeryjscy, babilońscy i greccy, głównym ośrodkiem nauki w starożytno-

ści była Aleksandria. W niej, z inicjatywy Ptolemeusza I Sotera zbudowano Mu-

zeum Aleksandryjskie, nazywane Muzejonem. Korzystając z państwowego finan-

sowania, w budynku muzeum pracowały setki uczonych, wywodzących się z róż-

nych krajów. Szczególnie cenne były zbiory biblioteki nazywanej Bruchejonem, 

będącej częścią Muzejonu. Zgromadzono w niej setki tysięcy papirusów, prezen-

tujących dokonania ówczesnych uczonych, artystów, inżynierów i podróżników.  

W ostatnich dziesięcioleciach I wieku p.n.e., Egipt stopniowo uzależniał się od 

Cesarstwa Rzymskiego, które znacznie mniejszą wagę przywiązywało do rozwoju 

nauki w podległych prowincjach, koncentrując się na utrzymaniu spójności tery-

torialnej Imperium. Położenie uczonych z Muzejonu znacznie pogorszyło się wraz 

z wprowadzeniem w 392 roku przez cesarza Teodozjusza Wielkiego chrześcijań-

stwa jako religii państwowej. W tymże roku, wrodzy nauce i sztuce chrześcijanie, 

podjęli pierwszą nieudaną próbę spalenia Muzeum. Dramatyczne wydarzenia ro-

zegrały się na ulicach Aleksandrii ponad dwadzieścia lat później, w 415 roku. 

Podżegany przez biskupa Cyryla zbrojny tłum zamordował Hypatię, córkę Teona 

z Aleksandrii. Hypatia była profesorem filozofii w Muzejonie, wspaniałym mówcą 

i piękną kobietą. Oprócz względów politycznych, Cyrylem kierowała osobista nie-

chęć do nadzwyczaj popularnej w Aleksandrii uczonej. Po poćwiartowaniu jej 

zwłok, oszalały tłum rzucił się na Bruchejon i spalił zgromadzone w nim bezcenne 

zbiory. Po tych zdarzeniach rozpoczął się systematyczny upadek Muzeum, które 

już nigdy nie wróciło do swej świetności, zaś Hypatia jest często nazywana 

pierwszą męczennicą nauki. 

Wraz z początkiem V wieku, Europa pogrążyła się w mrokach nieprzyjaznego 

matematyce średniowiecza. W Kodeksie Justyniana, uważanym za jeden z fun-

damentów współczesnego prawa karnego, znalazł się rozdział pt. O złoczyńcach, 

matematykach i im podobnych. Z uwagi na negatywne postrzeganie uczonych 

oraz kilku innych powodów, o rozwoju europejskiej matematyki w latach śre-

dniowiecza nie wiemy prawie nic. Niestety, do najszczęśliwszych dla matematyki 

nie możemy zaliczyć również czasów formowania się islamu, jako ogólnoświato-

wej religii. Porównywany często do Napoleona arabski wódz Amr Ibn al-As po 

zdobyciu Aleksandrii nakazał spalić ocalałe resztki Bruchejonu jako źródła idei 

sprzecznych z Koranem – świętą księgą Islamu. Podejście Arabów do matematyki 

zmieniło się diametralnie już w VIII wieku, kiedy zaczęli oni masowo gromadzić 
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ocalałe greckie rękopisy i tłumaczyć je na język arabski. W Europie, powrót do 

matematyki nastąpił dopiero w okresie renesansu.  

Chociaż uczeni zajmują się arytmetyką już od kilku tysiącleci są w niej zadania 

nierozwiązane od stuleci. Przykładem takiego problemu jest hipoteza Goldbacha, 

zgodnie z którą dowolną większą od dwóch liczbę parzystą można przedstawić 

jako sumę dwóch liczb pierwszych. Wszelkie eksperymenty wykonane za pomocą 

komputerów o wysokiej wydajności, potwierdzają słuszność hipotezy. Jednak  

w matematyce nie można zadowolić się nawet najbardziej masowymi badaniami 

empirycznymi – niezbędny jest dowód analityczny, a takiego do dzisiaj nie udało 

się przeprowadzić.  

Może się to wydawać nieprawdopodobne, ale arytmetyka od połowy XX wieku 

przeżywa niebywały rozkwit. Wszystko to za sprawą nowej dyscypliny naukowej, 

którą jest informatyka. W tym czasie zauważono, że informacja jest jedną z naj-

cenniejszych wartości niematerialnych, decydujących o pozycji państwa w go-

spodarce światowej i dobrobycie jego mieszkańców. Informatyka, której pod-

stawowym narzędziem jest komputer, zajmuje się gromadzeniem, przetwarza-

niem i udostępnianiem informacji. Działania te wykonuje niejako w zastępstwie 

człowieka, robiąc to zazwyczaj sprawniej i szybciej. Oczywiście, zakres wykorzy-

stania komputerów posiada swoje granice. Żadna współczesna maszyna nie jest 

samowystarczalna. To człowiek, jej twórca, od którego jest całkowicie zależna, 

decyduje o tym, jakie możliwości będzie ona posiadała. Tak więc komputer jako 

wykonawca idei człowieka, potrafi wyłącznie interpretować zjawiska wcześniej 

przewidziane przez jej konstruktora. Każde działanie realizowane przez maszynę 

zostało wcześniej prześledzone i wykonane przez człowieka stanowiącego wzo-

rzec dla maszyny. Tworzenie programu jest nierzadko bardzo złożone i trwa wie-

lokrotnie dłużej niż samo jego wykonanie. Dlatego też komputer powinien być 

stosowany wszędzie tam, gdzie złożoność bądź częstość wykonywania zadania 

utrudnia lub wyklucza udział człowieka. Zastosowanie komputera do realizacji 

nieskomplikowanych, wykonywanych jednokrotnie działań jest niecelowe. 

Podstawą funkcjonowania współczesnych komputerów jest specjalny rodzaj 

algebry, której twórcą był angielski matematyk George Boole. Praca na jej temat 

została wydana w 1846 roku. Boole zajmował się rachunkiem zdań, a jako doda-

tek do swojego dzieła przedstawił algebrę dwuwartościową. Algebra ta okazała 

się doskonałym narzędziem do opisu układów logicznych, w których wejścia i wyj-

ścia mogą przyjmować tylko dwa stany 0 lub 1. Algebrę Boole’a do analizy i syn-

tezy układów logicznych jako pierwszy zastosował w roku 1936 Claude E. Shan-

non. Wykorzystał on jedynie jej fragment, a mianowicie logikę dwuwartościową. 
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Pozostaje odpowiedź na jeszcze jedno, bodajże najciekawsze pytanie: Czy kom-

puter może myśleć? Pytanie, czy urządzenie myśli, przeżywa uczucia lub posiada 

umysł, nie jest wcale nowe. Co prawda twórcy literatury fantastycznej od dawna 

rozstrzygnęli ten problem. Stworzyli oni myślące androidy do złudzenia przypo-

minające istoty ludzkie. Jednak pytanie to ma głównie charakter filozoficzny. Na-

leży bowiem odpowiedzieć sobie na kolejne pytania: Co to znaczy myśleć lub 

czuć? Co to jest umysł i czy rzeczywiście on istnieje? W jakim stopniu umysł 

związany jest ze strukturą, na której funkcjonuje? Czy struktura ta musi mieć 

charakter biologiczny, czy też może być nią układ elektroniczny? Czy umysły pod-

legają prawom fizyki? Doskonałą analizę wątpliwości etycznych, związanych z an-

droidami zawarł Stanisław Lem w opowiadaniu Rozprawa z cyklu o pilocie Pirxie, 

którego lekturę serdecznie polecamy.  

Zadania zawarte w niniejszym rozdziale można odnieść do problemów natury 

arytmetycznej. Do rozwiązania każdego z nich można zastosować matematykę, 

ale można to zrobić również opierając się wyłącznie na własnej intuicji.  

Zadanie 1 

Jacuś ma obecnie 56 lat, a jego wnuczek Walenty – 14. Za ile lat Walenty będzie 

dwukrotnie młodszy od Jacusia? 

Zadanie 2 

Na potrzeby szwalni zakupiono belę materiału o długości 200m. Każdego dnia, 

na bieżące potrzeby odcinano z niej 20 metrów. Pierwszy raz tkaninę odcięto 

1 marca. Kiedy odcięto ostatni fragment materiału?  

Zadanie 3 

Franio z Kaziem zapragnęli zjeść drożdżówkę. Niestety, aby ją kupić, pierwsze-

mu z nich zabrakło siedmiu groszy, drugiemu – jednego grosza. Kiedy złożyli ra-

zem swoje pieniądze, aby kupić jedną drożdżówkę na spółkę i tak im ich nie wy-

starczyło. Ile kosztuje drożdżówka? 

Zadanie 4 

Policjant ujrzał złodzieja w odległości 150 metrów od siebie. W dwie minuty 

złodziej przebiega 500 metrów, a policjant za 5 minut – 1300 metrów. Po jakim 

czasie policjant dogoni złodzieja? 
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Zadanie 5 

Franio, Kazio i Jacuś pojechali na wycieczkę do Częstochowy. Franio i Kazio, ja-

ko osoby wyjątkowo roztropne przygotowali sobie kanapki na drogę: Franio – 4, 

a Kazio 3. Jacuś, jak zawsze bardzo roztargniony, wyruszył w drogę bez żadnego 

prowiantu. W trasie, koledzy zgodzili się wspólnie skonsumować przygotowane 

zapasy, jednak Jacuś musi zapłacić im za zjedzone przez niego produkty. Koledzy 

podzielili kanapki na 3 równe części i zjedli je. Po smakowitym posiłku, Jacuś za-

płacił przyjaciołom 7 zł. Jak Franio i Kazio powinni podzielić pieniądze pomiędzy 

siebie?  

Zadanie 6 

Bułka z masłem kosztuje 10 groszy. Sama bułka jest o 9 groszy droższa od ma-

sła. Ile kosztuje bułka bez masła?  

Zadanie 7 

Dwaj pracujący w lesie pilarze mają przeciąć pień o długości 5,5 metra na pół-

metrowe części. Ile czasu będą potrzebować na wykonanie tej pracy, jeżeli prze-

cięcie pnia w poprzek zajmuje 2 minuty i 30 sekund? 

Zadanie 8 

Franio jest miłośnikiem psów, zaś Jacuś kotów. Pewnego dnia, przyjaciele wy-

brali się ze swoimi pupilami na spacer na pobliską łąkę. Niestety, przyjaźń po-

między Franiem i Jacusiem nie przełożyła się na ich ulubieńców. W chwili, kiedy 

kot znajdował się w odległości 40 psich skoków od psa, ten ostatni zaczął pościg. 

Na pokonanie odległości, którą kot pokonuje w przeciągu 6 skoków, psu potrzeba 

tylko 5 skoków. Po ilu skokach pies dogoni kota, jeżeli ulubieńcy naszych bohate-

rów wykonują w tym samym czasie identyczną liczbę skoków? 

Zadanie 9 

Kazio, Franio i Jacuś założyli wspólnie Klub Dusigrosza. Całymi dniami prowa-

dzili w nim zajmujące dyskusje o pieniądzach oraz przyjemności ich gromadzenia 

i posiadania.  

– Jeżeli każdy z Was oddałby mi połowę swoich pieniędzy – powiedział Kazio do 

swoich kolegów – to posiadałbym wtedy 17 złotych.  

Dyskusję kontynuował Franio: 

– A może to Wy dacie mi po 1/3 waszych pieniędzy – mówił on – wtedy dyspono-

wałbym również kwotą 17 złotych. 
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– Ja mam znacznie lepszy pomysł – skwitował Jacuś – oddajcie mi po 1/4 swoich 

pieniędzy, a wtedy to ja będą miał 17 złotych.  

Ile pieniędzy posiadał każdy z przyjaciół?  

Zadanie 10 

Kazio i Franio zdecydowali się wspólnie kupić rasowego koguta medalistę.  

– Jeżeli oddasz mi 2/3 swoich pieniędzy, to będę mógł kupić koguta samodzielnie 

– rzekł Kazio do Frania.  

– A może zróbmy inaczej – powiedział Franio do Kazia – to Ty daj mi 3/4 swoich 

pieniędzy i to ja zapłacę za niego.  

Ile pieniędzy posiada każdy z kolegów, jeżeli kogut kosztował 24 złote? 

Zadanie 11 

Franio ma nowe hobby, którym jest krawiectwo. Codziennie, po powrocie z pra-

cy, siada on przy maszynie do szycia i namiętnie szyje prześcieradła. Aby spokoj-

nie oddawać się przyjemności szycia, Franio kupił 64 metry różnych tkanin. 

Wśród nich było: 20 metrów białej, 13 metrów czarnej, 5 czerwonej, 19 zielonej 

i 7 metrów tkaniny kanarkowej. Za całość zapłacił on 486 złotych, przy czym cena 

różnych kolorów była różna. Za metr czarnej, płacił on o 4 złote więcej niż za 

metr białej. Z kolei, metr tkaniny czerwonej kosztował 3 złote mniej niż czarnej. 

Tkanina zielona była o 3 złote tańsza niż czerwona, a kanarkowa o 1 złoty droż-

sza od zielonej. Ile kosztował metr każdej z tkanin? 

Zadanie 12 

Franio i jego najlepsza przyjaciółka Kundzia mieszkają w Głogowie pod Rze-

szowem. Franio ma tyle samo sióstr, co i braci. Natomiast, Kundzia ma trzy razy 

więcej sióstr niż Franio, dokładnie tyle, ile dzieci posiadają rodzice Frania. Ilu 

braci i ile sióstr ma Franio, a ile sióstr ma Kundzia? 

Zadanie 13 

Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile kilogramów waży cegła?  

Zadanie 14 

Na lekcji wychowania fizycznego, uczniowie ustawili się w szeregu, którego 

długość wynosiła dwadzieścia pięć metrów. Odległość pomiędzy sąsiednimi 

uczniami była równa jeden metr.  

Ilu uczniów ustawiło się w szeregu?  
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Zadanie 15 

Iloczyn dwóch liczb jest równy 123. Jakimi liczbami są mnożna i mnożnik, jeżeli 

wiadomo, że są one mniejsze niż 3? 

Zadanie 16 

Po rokrocznym zbiorze jabłek z sadu, Franio razem z synem, w następujący 

sposób podzielili plony: 130 zebranych jabłek rozdzielili na dwie części, mniejszą 

przeznaczoną dla Frania oraz większą dla jego syna. Jeżeli mniejszą część zwięk-

szyć czterokrotnie, to będzie ona równa większej, zmniejszonej trzykrotnie. Ile 

jabłek przypadło Franiowi, a ile jego synowi?  

Zadanie 17 

Kazio przygotowuje biznesplan dla swojej nowej firmy. Za kwotę 46 złotych 

planuje on zakupić 3 kury nioski. Do obliczeń przyjął on, że pierwsza z kur, co 

czwarty dzień znosić będzie 3 jajka, druga dwa jajka, co 3 dni, a trzecia jedno jaj-

ko, co drugi dzień. Jajka będą sprzedawane po 5 sztuk za kwotę 50 groszy. Two-

rząc biznesplan Kazio zakłada, że kury same zatroszczą się o swoje wyżywienie,  

a pierwsze jajka wszystkie kury zniosą już pierwszego dnia działalności fermy.  

Po ilu dniach Kaziowi zwrócą się nakłady inwestycyjne?  

Zadanie 18 

Franio ma obecnie dwa razy więcej lat niż jego ulubiony uczeń Mareczek miał 

wtedy, kiedy Franio miał tyle lat ile Mareczek ma obecnie. Kiedy Mareczek będzie 

miał tyle lat ile Franio ma teraz, to suma wieku Frania i Mareczka będzie równa 

63. Ile lat ma Franio, a ile jego ulubiony uczeń?   

Zadanie 19 

Kazio i Mieciu jednocześnie, z jednego miejsca, wyruszyli w liczącą 15 kilome-

trów trasę wokół miasta. Kazio poruszał się z szybkością 4 kilometrów na godzi-

nę, zaś Mieciu 3 i 1/3 kilometra na godzinę. Po ilu godzinach, przyjaciele spotkali 

się i ile okrążeń wykonał do tego czasu każdy z nich?  

Zadanie 20 

Kazio do dnia dzisiejszego przeżył tyle dni powszednich, ile jego mama niedziel. 

Przeżył on tyle dób, ile jego ojciec tygodni i tyle miesięcy ile jego babcia lat. Mat-

ka, ojciec i babka liczą sobie w sumie 100 lat i 4 dni. Ile lat ma obecnie Kazio, jeże-

li rok to 365 dni, 52 tygodnie i 12 miesięcy?  
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Zadanie 21 

W swojej przydomowej obórce, Kazio ma kucyka, kozę oraz owieczkę. Wózek 

siana kucyk zjada za miesiąc, koza za dwa, a owieczka za trzy miesiące. W jakim 

czasie zwierzęta Kazia wspólnie zjedzą wózek siana.  

Zadanie 22 

W klasie Gniewosława – syna Frania uczy się trzynaścioro dzieci. Chłopcy mają 

razem tyle zębów, ile dziewczęta w sumie palców u rąk i nóg. Ile w klasie jest 

chłopców, a ile dziewcząt, jeżeli chłopcy posiadają po 32 zęby?  

Zadanie 23 

Przez stację kolejową przejechało pięć pociągów pasażerskich. W każdym z jego 

wagonów siedziała identyczna liczba osób. Ponieważ, każdy z pociągów posiadał 

różną liczbę wagonów, w pociągach tych jechała różna ilość pasażerów. W pierw-

szym z pociągów było 352 pasażerów, w drugim – 480, trzecim – 416, czwartym 

– 608, a w ostatnim, piątym – 544. Ile wagonów było w każdym z pociągów, jeżeli 

w każdym z nich zajęte były wszystkie miejsca?  

Zadanie 24 

Siedząc na rynku, przekupka rozmyślała: jeżeli do moich buraków dodać połowę 

i jeszcze dziesiątkę, to miałabym ich całą setkę. Ile buraków miała do sprzedania? 

Zadanie 25 

Jacuś i Franio wyszli jednocześnie z Rzeszowa i skierowali się tą samą trasą do 

Częstochowy. Jacuś pokonywał dziennie 12 kilometrów. Franio, w pierwszy dzień 

przeszedł tylko 1 kilometr, w drugi dwa, trzeci trzy kilometry i tak dalej, dodając 

po jednym kilometrze każdego dnia. Po ilu dniach Franio dogonił Jacusia? 

Zadanie 26 

Franio ma syna Gniewosława, który jest od niego dwa razy młodszy. Syn uro-

dził się, kiedy Franio miał 24 lata. Ile lat ma teraz syn?  

Zadanie 27 

Franio, jako znany piechur, często urządza długie wędrówki. Pewnego dnia, na 

kolejnym spacerze, dogonił on innego, nieznajomego piechura i zapytał: 

– Jak daleko jest do wioski, którą widać przed nami?  

– Teraz odległość do niej – odpowiedział nieznajomy – jest równa trzeciej części 

całej odległości pomiędzy wioskami: tą, z której wyruszyłeś i tą, o którą pytasz. Je-

żeli przejdziesz jeszcze 2 kilometry, będziesz równo po środku pomiędzy nimi? 
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Ile kilometrów musi pokonać jeszcze Franio? 

Zadanie 28 

Franio i Jacuś uwielbiają hazard. Postanowili zagrać w pokera o orzechy lasko-

we zebrane nad brzegami Czarnej Tanwi. Franio nie miał szczęścia w grze: po 

czterech rundach przegrał on wszystkie 255 orzechów, przy czym w każdej grze 

przegrywał on ich czterokrotnie więcej niż w poprzedniej. Ile orzechów przegrał 

Franio w ostatniej grze? 

Zadanie 29 

Franio, początkowo włożył w swój biznes 2000 złotych. W przeciągu każdych 

trzech lat, zwiększał on swój kapitał o 50%. Jakiej sumy dorobi się po 18 latach?  

Zadanie 30 

Dziadek Frania czwartą część swojego życia był chłopcem, piątą – młodzień-

cem, trzecią – mężczyzną, a 13 lat był starcem. Ile lat żył dziadek Frania? 

Zadanie 31 

Dwanaście osób niesie 12 chlebów: każdy mężczyzna niesie dwa chleby, kobie-

ta po połówce, a dziecko po ćwiartce. Ilu było mężczyzn, ile kobiet, a ile dzieci? 

Zadanie 32 

Dwie kobiety razem gotowały kartofle. Pierwsza z nich przyniosła ich 2 kg, 

druga zaś 3 kg. Jak tylko ziemniaki się ugotowały pojawili się dwaj znajomi ko-

biet. Wszyscy zasiedli do stołu, podzielili ziemniaki na równe części i zjedli. Na 

końcu, każdy z gości zapłacił za posiłek po 5 zł. Jak kobiety powinny podzielić się 

zebraną kwotą 10 zł? 

Zadanie 33 

U Frania w domu rozmnożyły się gigantyczne karaluchy! Obawiając się o zdrowie 

swojej rodziny, nie zdecydował się on użyć środków chemicznych, lecz postanowił 

wyłapywać je systematycznie. W ciągu pierwszych czterech dni łowów, nasz boha-

ter pojmał 216 karaluchów, przy czym, każdego dnia łowił tyle karaluchów, ile za 

wszystkie poprzednie. Ile karaluchów łowił Franio każdego dnia? 

Zadanie 34 

Jacuś zdecydował wybrać się na wycieczkę rowerową. Planując przejażdżkę 

starał się on dobrać jej długość tak, aby przed wieczorem wrócić do domu. W tym 

celu, korzystając z mapy w skali 1:1 000 000, wybrał trasę, której długość na tejże 
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mapie wyniosła 6 cm. Ile czasu będzie trwała wycieczka naszego bohatera, jeżeli 

średnia szybkość jazdy będzie równa 12 km/godzinę? 

Zadanie 35 

Franio wybrał się samochodem w odwiedziny do swoich przyjaciół z czasów 

szkolnych. Kiedy przejechał 3/4 trasy samochód zepsuł się i resztę drogi musiał 

on pokonać piechotą, na co stracił czterokrotnie więcej czasu niż na jazdę samo-

chodem. Ile razy szybciej, Franio poruszał się samochodem niż szedł piechotą? 

Zadanie 36 

W czasie spaceru Franio spotkał znajomą rodzinę złożoną z dziadka, ojca oraz 

syna. Przywitawszy się grzecznie, żartobliwie zapytał, w jakim są wieku? 

– Wszyscy razem mamy 100 lat – odpowiedział poważnie dziadek.  

Nieco zmieszany Franio, zapytał o wiek ojca: 

– A Pan ile ma lat? 

– Razem z synem mamy 45 lat –odpowiedział on grzecznie – a syn jest młodszy 

ode mnie o 25 lat.  

Rozżalony Franio pożegnał się ze znajomymi, zastanawiając się, dlaczego nie 

zdradzili mu swojego wieku. Czy rzeczywiście Franio miał powody do obrazy? Ile 

lat mieli członkowie znajomej rodziny?  

Zadanie 37 

30 bułek kosztuje o 14 złotych więcej niż 40 rogalików. Te same 30 bułek kosztu-

je o 14 złotych mniej niż 50 tych samych rogalików. Ile kosztuje jedna bułka, a ile 

rogalik? 

Zadanie 38 

Z Rzeszowa w kierunku Wrocławia wyjechał pociąg pospieszny i jechał bez za-

trzymywania się z szybkością 60 kilometrów na godzinę. Inny pociąg, wyjechał  

z Wrocławia do Rzeszowa i przemieszczał się bez przystanków z szybkością 40 

kilometrów na godzinę. W jakiej odległości, będą znajdować się oba te pociągi na 

godzinę przed ich spotkaniem?  

Zadanie 39 

Na przyjęciu u Frania sześcioro spośród gości w ciągu 8 godzin zjadło kocioł gu-

laszu. Franio zastanawia się: ilu gości opróżni wspomniany kocioł za 3 godziny? 
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Zadanie 40 

Franio i Jacuś uczyli słabego ucznia. Jego rodzice rozliczyli się z korepetytorami, 

którzy jednak nie byli zadowoleni z podziału zarobionych pieniędzy.  

– Daj mi 8 złotych – powiedział Franio – wtedy będę miał dwa razy więcej pienię-

dzy od Ciebie, bowiem mój wkład w lekcje był dwukrotnie większy od Twojego. 

– Lepiej to Ty daj mi 8 złotych – sprzeciwił się Jacuś – wtedy będziemy mieli po 

tyle samo pieniędzy, bo może miałem mniej godzin, ale efekty mojej pracy były lep-

sze od Twoich.  

Ile pieniędzy otrzymał każdy z przyjaciół od rodziców ucznia? 

Zadanie 41 

Martusia z koleżankami wybrały się do lasu na grzyby. Zebrały ich tak dużo, że 

postanowiły odsprzedać je znajomej przekupce. Ta dała im kilka jednakowych 

monet, za które nasze bohaterki podziękowały i wróciły do domu. Już po powro-

cie, zaczęły dzielić monety i okazało się, że jeżeli wezmą sobie po jednej, to jednej 

z koleżanek zabraknie monety. Jeżeli monety podzielą tak, że dwie dowolne kole-

żanki otrzymają po jednej monecie, to jedna z monet nie dostanie się nikomu. Ile 

było dziewcząt i ile monet dostały one od przekupki? 

Zadanie 42 

W magazynie znajduje się łącznie 20 klocków grabowych i sosnowych, których 

sumaryczna waga wynosi 644,5 kilograma. Waga jednego klocka sosnowego jest 

równa 27,8 kilograma, a grabowego 45,5 kilograma. Ile klocków sosnowych i gra-

bowych znajduje się w magazynie?  

Zadanie 43 

Jaka liczba podniesiona do trzeciej potęgi jest równa sumie swoich kwadratów, 

tj.: 𝑎3 = 2𝑎2 = 𝑎2 + 𝑎2?  

Zadanie 44 

Kiedy wrona Wacia robiła z koleżankami oblot okolicy, w oddali zobaczyła 

brzozowy zagajnik rosnący na posesji Frania. Wacia wydała komendę, aby na 

każdym z drzew usiadła jedna wrona. Okazało się wtedy, że dla czterech spośród 

nich brakuje drzewa. Wtedy Wacia błyskawicznie zmieniła polecenie: na każdej 

brzozie miały usiąść po dwie wrony. Wtedy jedno spośród drzew nie zostało zaję-

te. Ile wron leciało w stadzie Waci i ile było drzew w zagajniku? 
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Zadanie 45 

Jacuś, to znany w okolicy wielbiciel tradycyjnego kwasu chlebowego. Aby za-

oszczędzić, kupuje on kwas w beczkach. Samodzielnie, Jacuś wypija beczkę za 14 

dni, a razem z żoną, która lubi kwas nieco mniej, za 10 dni. Za ile dni, żona sama 

wypije beczkę kwasu? 

Zadanie 46 

Po wyczerpujących zajęciach, Andrzejek z Mareczkiem zdecydowali się zagrać 

w warcaby. Po 15 minutach gry, na desce pustych pól było trzykrotnie więcej niż 

zajętych. Ponadto, u Mareczka było o dwa pionki więcej niż u Andrzejka. Po ile 

pionków mieli koledzy? 

Zadanie 47 

Mieciu ma sześciu synów. Każdy z synów ma siostrę. Ile dzieci ma Mieciu?  

Zadanie 48 

Kiedy Kazio miał 10 lat, jego ojciec liczył sobie 40 wiosen. Obecnie, Kazio ma 

dwukrotnie mniej lat niż jego ojciec. Ile lat ma aktualnie Kazio? 

Zadanie 49 

Kazio wybrał się piechotą z Rzeszowa do Szczecina. Swoją podróż zaplanował 

tak, że dziennie pokonywał dokładnie 40 kilometrów. Dzień później na identycz-

ną wycieczkę wyruszył Franio, który jako lepszy piechur zdecydował pokonywać 

dziennie 45 kilometrów. Którego dnia swojego marszu, Franio dogoni Kazia? 

Zadanie 50 

Kazio i Franio wybrali się na dłuższą wycieczkę do lasu, zabierając ze sobą su-

chy prowiant. Po pewnym czasie poczuli się zmęczeni i zdecydowali się posilić. 

Usiedli na napotkanym pieńku i wyłożyli przygotowane wcześniej zapasy. Franio 

wyjął z plecaka jedną, niespotykanych rozmiarów kanapkę, Kazio zaś dwie iden-

tyczne. W tym momencie, tuż obok nich stanął biedny starszy człowiek i poprosił, 

aby podzielili się z nim swoim jedzeniem.  

– Nie ma mowy – odpowiedział znany ze skąpstwa Franio – mamy tak mało je-

dzenia, że ledwie dla nas wystarczy.  

– Dobrze – wykazał się miękkim sercem Kazio – ale pod warunkiem, że zapłacisz 

nam za to co zjadłeś.  

Wszyscy przystali na dobroduszną propozycję Kazia, podzielili cały prowiant 

na trzy równe części, a następnie zjedli go. Nieznajomy na odchodne, zapłacił na-
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szym przyjaciołom 5 złotych. Jak powinni się oni podzielić otrzymanymi pienię-

dzmi?  

Zadanie 51 

Franio i Kazio uwielbiają długie marsze. Franio wyszedł z Rzeszowa w stronę 

Szczecina, pokonując codziennie 40 kilometrów. Tego samego dnia pieszą wę-

drówkę ze Szczecina do Rzeszowa rozpoczął Kazio. Codziennie miał on pokony-

wać 30 kilometrów. Po ilu dniach wędrowcy spotkają się, jeżeli odległość, którą 

mają pokonać wynosi 700 kilometrów? 

Zadanie 52 

Mareczek, ulubiony uczeń Frania jest trzykrotnie młodszy od swojego mistrza. 

Kiedy Franio miał 37 lat, Mareczek obchodził swoje trzecie urodziny. Ile lat mają 

obecnie Franio i Mareczek? 

Zadanie 53 

Jacuś remontował dach swojego domu. Z robotnikiem umówił się, że za 12 go-

dzin pracy zapłaci mu 120 złotych oraz przekaże mu czerwony beret. Okazało się 

jednak, że robotnik wykonał swoją pracę za 7 godzin. Rozliczając się z nim, Jacuś 

zapłacił mu 50 złotych i przekazał obiecany beret. Ile kosztował beret?  

Zadanie 54 

Franio wywoził ciężarówkami na trzy wysypiska zbędną ziemię z nowo zaku-

pionej działki. Na pierwsze i drugie wywieziono łącznie 400 ton ziemi, na drugie  

i trzecie 300 ton, a na pierwsze i trzecie 440 ton. Ile ton ziemi Franio przewiózł 

na każde z wysypisk? 

Zadanie 55 

Jacuś planuje wybrać się rowerem na imprezę rodzinną. Jeżeli w czasie podróży 

będzie poruszał się z szybkością 15 kilometrów na godzinę, to do celu dotrze go-

dzinę przed czasem. Jeżeli jechał będzie z szybkością 10 kilometrów na godzinę, 

to spóźni się na nią równą godzinę. Z jaką szybkością powinien jechać Jacuś, aby 

przyjechać na czas? 

Zadanie 56 

Po ścianie o wysokości 20 metrów pełznie Józio – ślimak ciekawy świata. Swoją 

wędrówkę rozpoczyna on każdego dnia w południe, a kończy o północy. W tym 

czasie pokonuje on 4 metry. Jednak w nocy pomiędzy północą, a południem Józio 

zsuwa się w dół o 3 metry. Po jaki czasie ślimak dotrze do końca ściany?  
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Zadanie 57 

Dziesięć śliwek waży dokładnie tyle ile 3 jabłka i jedna gruszka. Sześć śliwek  

i jedno jabłko waży tyle, ile jedna gruszka. Waga ilu śliwek będzie równa wadze 

jednej gruszki? 

Zadanie 58 

W czasie ostatniego wędkowania, Franio złowił dorodną rybę. Kiedy sąsiad za-

pytał go ile waży zdobycz, po chwili namysłu, Franio odpowiedział: 

– Jej ogon waży 1 kilogram, głowa waży tyle, ile ogon i połowa tułowia, a tułów 

tyle ile ogon i głowa razem wzięte. 

Ile waży ryba Frania? 

Zadanie 59 

Woda zamarzając zwiększa swoją objętość o 1/11 pierwotnej objętości. O ile 

zmniejsza ona swoją objętość rozmarzając? 

Zadanie 60 

W składzie opału znajduje się 100 metrów sześciennych drzewa grabowego i bu-

kowego o łącznej wartości 3400 złotych. Metr sześcienny drzewa grabowego 

kosztuje 40 złotych, a bukowego 30 złotych. Ile poszczególnych gatunków drze-

wa było na składzie? 

Zadanie 61 

Znany zazdrośnik Franio, za wszelką cenę starał się finansowo dorównać swo-

im kolegom. Aby osiągnąć postawiony cel, w garażu uruchomił drukarnię pienię-

dzy. Na początek, zajął się produkcją 20 złotówek i aby sprawdzić ich jakość, z no-

wym banknotem wybrał się na zakupy do sklepu Andrzejka. Za kwotę 15 złotych 

kupił ryzę papieru, który wydawał się mu przydatny w dalszej działalności poli-

graficznej. Chcąc zapłacić za papier podał on wyprodukowaną przez siebie dwu-

dziestozłotówkę. Niestety, Andrzejek nie miał reszty i Franiowy banknot rozmie-

nił w sąsiednim sklepie spożywczym. Franio, otrzymał resztę i zadowolony z prze-

biegu tajnej operacji udał się do domu z ryzą papieru i prawdziwą pięciozłotów-

ką. Po kilkunastu minutach sprzedawca ze sklepu spożywczego przyszedł do An-

drzejka informując go, że przekazany przez niego banknot jest fałszywy. Znie-

smaczony Andrzejek przyjął fałszywkę i zwrócił sprzedawcy prawdziwe 20 zło-

tych. Jaką stratę poniósł Andrzejek?  
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Zadanie 62 

Franio ma obecnie 38 lat, a jego najmłodszy syn Helmut 8. Za ile lat Franio, bę-

dzie trzykrotnie starszy od syna? 

Zadanie 63 

Pomiędzy Rzeszowem a Józefowem zbudowano dwutorową linię kolejową. Co 

godzinę, jednocześnie z Rzeszowa i Józefowa, w przeciwnych kierunkach wyru-

szają pociągi, które docierają do celu równo po dobie. Ile pociągów jadących  

w przeciwnych kierunkach spotka się na trasie w przeciągu doby?  

Zadanie 64 

W sadzie Mareczka obrodziły jabłka i zdecydował się on sprzedać je na bazarze. 

W tym celu, razem z żoną, Mareczek przygotował 24 siatki z owocami o wadze 

trzech oraz pięciu kilogramów. Waga wszystkich pięciokilogramowych siatek była 

równa wadze trzykilogramowych. Ile siatek każdej z wag przygotował Mareczek? 

Zadanie 65 

Pewną liczbę zwiększono o 25%. O ile procent można zmniejszyć rezultat po-

przedniej operacji, aby uzyskać początkową liczbę? 

Zadanie 66 

Obecnie Franio ma 45 lat, a jego syn Gniewosław 10. Po jaki czasie, ich wiek bę-

dzie w stosunku 9:4?  

Zadanie 67 

Kazio ma tyle samo sióstr, co i braci. Jego siostra Kunegunda ma dwa razy mniej 

sióstr niż braci. Ile w rodzinie Kazia jest sióstr, a ile braci? 

Zadanie 68 

Łysy – dorodny kundelek Kazia biegnie za zającem. Na początku zając znajdo-

wał się w odległości 30 metrów od kundelka. Łysy porusza się skokami o długo-

ści dwóch metrów, długość skoków zająca to jeden metr. W czasie, kiedy zając 

wykonuje trzy skoki, kundelek robi ich dwa. Jaką odległość musi przebiec Łysy, 

aby dogonić zajączka? 

Zadanie 69 

Kazio do budowy budy dla swojego kundelka wynajął robotnika, któremu, 

zgodnie z umową, miał płacić po 20 złotych za każdy przepracowany dzień i odli-
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czać od wypłaty 30 złotych za każdy nieprzepracowany dzień. Okazało się, że po 

60 dniach robotnik nic nie zarobił. Ile dni w tym czasie przepracował robotnik? 

Zadanie 70 

Franio, jako człowiek z zasady oszczędny, cierpliwie czekał na otwarcie nowego 

sklepu Gminnej Spółdzielni. Miał nadzieję, że uda się mu kupić różne towary po 

obniżonych cenach. Kiedy wreszcie sklep został otwarty, nabył on 5 łyżek stoło-

wych i 7 łyżeczek, płacąc za całość 56 złotych. Żona Frania, stojąca samodzielnie 

w kolejce kupiła w tych samych, promocyjnych cenach 10 łyżek stołowych i 3 ły-

żeczki płacąc za nie 79 złotych. W jakiej cenie nabyli oni łyżki stołowe i łyżeczki? 

Zadanie 71 

Na jedną z szalek wagi położono kawałek szynki, a na drugą 3/4 takiego kawał-

ka i jeszcze 3/4 kilograma. Wtedy waga znalazła się w równowadze. Ile ważył 

kawałek szynki? 

Zadanie 72 

Od zawsze, marzeniem Frania było posiadanie własnego konia. Kiedy więc za-

proponowano mu kupno dorodnego ogiera, Franio wyraził zainteresowanie ofer-

tą. Sprzedawca zażądał za konia 1000 złotych, co Franiowi wydawało się zbyt 

dużą sumą.  

– Dobrze – odpowiedział sprzedawca – jeżeli twierdzisz, że koń jest zbyt drogi, to 

zabierz go sobie za darmo, a zapłać mi wyłącznie za gwoździe, którymi przybite są 

jego podkowy.  

– Bardzo rozsądna propozycja – skwitował Franio – a ile miałbym za nie płacić.  

– Każda z podków – zaczął Sprzedawca – przybita jest do kopyta 6 gwoździami. 

Za pierwszy gwóźdź zapłacisz mi ćwierć grosza, za drugi – pół grosza, za trzeci – 

grosz i tak dalej, za każdy następny dwa razy więcej niż za poprzedni.  

Franio, zachwycony propozycją Sprzedawcy podpisał z nim umowę i po kilku 

chwilach stał się właścicielem wymarzonego konika. Ile zapłacił nasz bohater? 

Czy rzeczywiście się mu to opłaciło? 

Zadanie 73 

Franio, jako wybitny znawca starożytnej matematyki wybrał się do Aleksandrii 

na grób Diofantosa. Choć jego grobu nie odnalazł, poznał legendę o napisie, który 

był na nim wyryty. Podobno brzmiał on następująco: Tu jest grobowiec, w którym 

złożono prochy Diofantosa. Przez jedną szóstą jego życia Bóg obdarzył go młodo-

ścią, przez dalszą, dwunastą część życia jego policzki były pokryte brodą. Po siód-
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mej dalszej części życia doświadczył szczęścia małżeńskiego, w którego piątym ro-

ku został ojcem syna. Nieszczęśliwie syn żył tylko połowę lat ojca, który pozostał 

w smutku przez cztery ostatnie lata swego życia. Przechodniu, oblicz długość jego 

życia! Franio, nie poradził sobie z rozwiązaniem zagadki. A Ty drogi czytelniku?  

Zadanie 74 

Franio, Jacuś i Kazio wybrali się do sklepu budowlanego. Franio kupił sobie zło-

cony gwóźdź, Jacuś wiertło, a Kazio wiertarkę. Okazało się, że Jacuś zapłacił pię-

ciokrotnie więcej niż Franio, a Kazio pięciokrotnie więcej niż Jacuś. Za swoje za-

kupy zapłacili oni razem 248 złotych. Ile pieniędzy wydał każdy z nich?  

Zadanie 75 

Jacuś to wybitny wioślarz. Odległość pomiędzy Sanokiem a Przemyślem poko-

nuje w ciągu 3 godzin, a pomiędzy Przemyślem a Sanokiem w ciągu 4 godzin 30 

minut. Ile czasu będzie potrzebował on na przepłynięcie z Sanoka do Przemyśla, 

jeżeli do tego nie będzie używał wioseł?  

Zadanie 76 

Jacuś zapragnął zagospodarować swoją działkę. Na początek, posadził on 16 

żywotników zachodnich zachowując pięciometrową odległość pomiędzy sąsied-

nimi krzewami. Tuż obok ostatniego krzewu znajduje się kran, z którego Jacuś 

będzie pobierał wodę do podlewania roślin. Jaką drogę wykona Jacuś podlewając 

jednym wiadrem wszystkie krzewy, zakładając, że do podlania dwóch krzewów 

wystarczy jedno wiadro wody? 

Zadanie 77 

Po wybudowaniu obórki, Franio zdecydował się zapełnić ją zwierzętami. Od 

znajomego dowiedział się, że krowa jest czterokrotnie droższa od psa, a koń – 

– czterokrotnie droższy od krowy. Wziął ze sobą 2000 złotych i pojechał na targ. 

Za całą sumę kupił on psa, dwie krowy i konia. Ile kosztowało każde ze zwierząt? 

Zadanie 78 

Andrzejka, powszechnie uważanego za wybitnego finansistę, zapytano ile ma 

pieniędzy.  

– Mój brat – odpowiedział on – jest trzykrotnie bogatszy ode mnie, ojciec trzy-

krotnie bogatszy od brata, a dziadek trzykrotnie bogatszy od ojca. Wszyscy razem 

mamy 1000 złotych.  

Ile pieniędzy ma Andrzejek? 
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Zadanie 79 

Z Rzeszowa i Przemyśla wyruszyły naprzeciwko siebie dwa pociągi. Pierwszy 

z nich porusza się z szybkością 30, drugi zaś 40 kilometrów na godzinę. Kazio, 

siedząc w drugim pociągu zauważył, że wyminęły się one w ciągu 6 sekund. Jaka 

jest długość pierwszego pociągu?  

Zadanie 80 

Nasz nowy przyjaciel Mieciu, będąc w sklepie wydał połowę posiadanej gotów-

ki. W jego portfelu pozostało tyle samo groszy ile przed zakupami posiadał zło-

tówek oraz dwukrotnie mniej złotówek niż było groszy. Ile pieniędzy posiadał 

Mieciu przed zakupami? 

Zadanie 81 

Trójka przyjaciół: Franio, Jacuś i Kazio wybrali się na targ do Głogowa. Za trzy 

kurczątka i kaczuszkę Franio zapłacił tyle samo ile Jacuś za dwie gąski. Kazio, 

którego plany zakupowe były znacznie szersze, nabył jedno kurczątko, dwie ka-

czuszki i trzy gąski płacąc za to 25 złotych. Ile kosztuje każdy z ptaków? 

Zadanie 82 

Franio wymyślił nową zabawę, do udziału w której zaprosił Kazia i Jacusia. Na 

dziewięciu papierowych kartach, wydrukował on cyfry od 1 do 9. Następnie, 

rozdzielił karty pomiędzy przyjaciółmi tak, że każdy z nich otrzymał po trzy 

karty. Z tych kart, każdy z nich ułożył najmniejszą liczbę trzycyfrową. Kiedy zapi-

sali oni utworzone przez siebie liczby okazało się, że suma cyfr każdej z nich była 

identyczna. Dalej, Franio odebrał karty przyjaciołom, potasował je i rozdał po-

nownie, prosząc o powtórne utworzenie i zapisanie najmniejszych możliwych 

trzycyfrowych liczb. Okazało się, że każdy z nich otrzymał po jednej cyfrze iden-

tycznej z otrzymanymi w poprzednim rozdaniu. Ponadto, suma cyfr będących 

w posiadaniu każdego z przyjaciół była identyczna. Następnie, każdy z nich zsu-

mował zapisane przez siebie dwie trzycyfrowe liczby i okazało się, że u wszyst-

kich suma ta jest równa 516. Jakie cyfry posiadał każdy z graczy w pierwszym  

i drugim rozdaniu?  

Zadanie 83 

Kundelek Frania dojrzał dorodnego zająca znajdującego się w odległości 120 

metrów. Po jakim czasie, pies dogoni go, jeżeli w ciągu minuty przebiega on 350, 

a zając 320 metrów? 
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ROZDZIAŁ 2 
Żarty, paradoksy i sofizmaty matematyczne 

 matematyce, często rozważane są problemy, z definicji traktowane jako 

żarty. Najlepszymi tego przykładami są sofizmaty i paradoksy matema-

tyczne. Sofizmatem nazywamy pozornie poprawne sformułowanie, zawierające 

jednak w sobie trudny do wykrycia błąd. Fikcyjna poprawność sofizmatów jest 

wyłącznie subiektywnym odczuciem, wynikającym z braku odpowiedniej analizy 

logicznej lub semantycznej problemu. Z kolei paradoks, to rzeczywista sytuacja 

(wypowiedź, twierdzenie, osąd lub wniosek), nieposiadająca jednak prostego, lo-

gicznego wytłumaczenia.  

Celem paradoksów i sofizmatów matematycznych nie jest wyłącznie dostar-

czenie czytelnikom rozrywki intelektualnej. Ważniejszym, choć często niedoce-

nianym celem jest utrwalenie podstawowej wiedzy matematycznej. Doświadcze-

nie wielu pokoleń nauczycieli i wykładowców, pokazuje że z pozoru poprawne, 

lecz w istocie błędne rozwiązanie zadania jest przez uczniów i studentów zapa-

miętywane znacznie lepiej niż nawet wielokrotne ich bezbłędne rozwiązanie. 

Pomimo akcentowania na wszystkich szczeblach edukacji, że dzielenie przez zero 

jest niedopuszczalne, a pierwiastek kwadratowy z kwadratu liczby jest równy 

bezwzględnej wartości tej liczby, wielu z nas nadal popełnia elementarne błędy. 

Jednocześnie, udowodnienie w sofizmacie oczywistej sprzeczności pokazuje do 

jakich rezultatów prowadzi nieprzestrzeganie elementarnych zasad arytmetyki 

i na długo pozostaje w pamięci uczniów.  

Znaczna liczba sofizmatów opiera się na znanych jeszcze w starożytności takich 

paradoksach jak dzielenie przez zero lub równość dwóch ułamków, których licz-

niki i mianowniki mają różne znaki. Zauważmy, w znaczeniu potocznym zero 

symbolizuje nicość i bezwartościowość. Jednak dzielenie przez nie powoduje uzy-

skanie niewyobrażalnych rezultatów. Z kolei paradoks z ułamkami pokazuje, że 

równanie: +1 −1⁄ = −1 +1⁄  nie może mieć miejsca, bowiem zgodnie z arytmety-

ką liczba ujemna jest zawsze mniejsza od odpowiadającej jej liczbie dodatniej. 

Tak więc dzielenie większej wartości na mniejszą nie może być równe działaniu 

odwrotnemu. Późniejsze sofizmaty autorstwa filozofów greckich Zenona i Proklosa 

często opierają się również na wykorzystaniu pojęcia nieskończoności.  

Aby przybliżyć czytelnikowi istotę sofizmatów poniżej udowadniamy zadziwia-

jącą relację pomiędzy dwoma dowolnymi liczbami dodatnimi. 

W 
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Rozważmy dwie dowolne liczby dodatnie 𝐴 oraz 𝐵, spełniające warunek 𝐴 > 𝐵. 

Powyższą nierówność obustronnie przemnożymy przez 𝐵, uzyskując nową jej 

postać: 𝐴𝐵 > 𝐵2. Następnie, od obu jej stron odejmujemy 𝐴2, w czego rezultacie 

otrzymamy nierówność postaci 𝐴𝐵 − 𝐴2 > 𝐵2 − 𝐴2. Ostatnią nierówność prze-

kształcimy do formy:  

    A B A B A B A    . 

Dzieląc obie strony powyższej nierówności przez wyrażenie 𝐵 − 𝐴, otrzymamy 

nową nierówność: 

A B A  . 

Jej elementy zsumujemy z elementami nierówności źródłowej 𝐴 > 𝐵, otrzymu-

jąc 2A > 2𝐵 + 𝐴, skąd uzyskujemy ostateczną postać interesującej nas relacji:  

2A B . 

Końcowy wynik przekształceń jest sprzeczny z elementarną arytmetyką. Przy-

kładowo, oznacza on, że jeżeli 6 > 5, to również ma miejsce relacja 6 > 10. 

Paradoksy są szeroko wykorzystywane w naukach ścisłych, w tym w matema-

tyce, fizyce i logice. Za jeden z najstarszych i być może najlepszych paradoksów 

logicznych uważa się paradoks przedstawiony w VI wieku p.n.e. przez Epemeni-

desa z Krety, w którym udowadnia on, że wszyscy Kreteńczycy to kłamcy. Innym 

greckim twórcą paradoksów był żyjący w V wieku p.n.e. Zenon z Elei. Jednym   

z najszerzej znanych jego paradoksów jest opowiastka pt. Achilles i żółw. Oto jej 

autorska wersja: 

Nikt nie wątpił, że Achilles syn Peleusa i wychowanek centaura Chejrona to nie 

tylko niezrównany wojownik, ale również wyjątkowy sportowiec. Dlatego, zasko-

czeniem dla wszystkich było bezwstydne zachowanie żółwia, który zaprosił go do 

współzawodnictwa, w którym mieli się zmagać w biegu na dowolny, skończony dy-

stans. Achilles oceniając swoje możliwości stwierdził, że biega on 2 razy szybciej od 

żółwia i dlatego wspaniałomyślnie pozwala mu startować z 1/2 całego dystansu.  

Achilles, jako biegnący 2 razy szybciej od swojego rywala, dobiegnie do 1/2 dy-

stansu w momencie, gdy ten pokona już 3/4 całej odległości. Kiedy Achilles przebie-

gnie 3/4 dystansu, żółw świętować będzie pokonanie 7/8 długości trasy. W chwili, 

gdy Achilles dotrze w to miejsce, żółw znowu będzie od niego o 1/16 dystansu dalej 

i tak dalej bez końca.  

Z powyższej historyjki płynie wniosek, że Achilles, chociaż biegnie dwukrotnie 

szybciej, nigdy nie dogoni żółwia, gdyż zawsze będzie dzieliła ich zmniejszająca 

się odległość. 
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Zadanie 84 

Franio wrócił wyjątkowo zadowolony z wędkowania.  

– Ile rybek złowiłeś? – zapytał go Kazio. 

– Nie powiem Ci, ale obie zjem sam. 

Ile rybek złowił Franio? 

Zadanie 85 

Franio to znany w bliższej i dalszej okolicy miłośnik kotów rasy europejskiej. 

Zwierzątka te można spotkać w każdym zakamarku jego posesji. Pokój Frania ma 

cztery kąty. W każdym kącie siedzi kotek. Naprzeciwko każdego z nich siedzą trzy 

kotki. Ile kotków jest w pokoju Frania? 

Zadanie 86 

Dwójka przyjaciół, Franio i Jacuś, wybrali się do szkolnego sklepiku. Po drodze 

znaleźli śliczną, błyszczącą dwuzłotówkę. Ile pieniędzy znalazłby Franio, jeżeli 

sam wybrałby się do sklepiku? 

Zadanie 87 

Nad domem Frania leciało stadko wróbli: jeden wróbel z przodu, dwa z tyłu, je-

den z przodu i dwa z tyłu, jeden pomiędzy dwoma oraz trzy pod rząd. Ile wróbli 

było w stadzie?  

Zadanie 88 

Franio kupił grabową deskę o długości czterech metrów, aby pociąć ją na me-

trowe kawałki. Ile czasu zajmie Franiowi pocięcie deski, jeżeli jedno przecięcie 

trwa minutę? 

Zadanie 89 

Idąc piechotą do Rzeszowa, Franio spotkał idących z naprzeciwka trzech kole-

gów. Każdy z nich miał przepastny worek, w każdym worku był kogut. Ile istot 

wybrało się do Rzeszowa?  

Zadanie 90 

Franio i Kazio z okazji 50-lecia znajomości postanowili odbyć długą pieszą wę-

drówkę. W słoneczny wiosenny weekend wyruszyli ze swoich domów w kierun-

ku Wetliny. Pod koniec dnia okazało się, że pokonali oni 60 km. Ile przeszedł każ-

dy z nich, jeżeli szli oni z jednakową prędkością, przez tyle samo czasu? 
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Zadanie 91 

W pewnej chwili, z jednego punktu wyleciały dwie jaskółki. Kiedy znajdą się 

one w jednej płaszczyźnie?  

Zadanie 92 

Franio, Kazio i Jacuś – miłośnicy aktywnego wypoczynku – wybrali się na wy-

cieczkę do pobliskiego lasu. Po pewnym czasie, na leśnej ścieżce, spotkali znajo-

mego zająca. Czy zając może powiedzieć, który z piechurów to Franio?  

Zadanie 93 

Kazio wybrał się do sklepu i poprosił worek kartofli. Sprzedawca zapropono-

wał mu jeden worek za 5, drugi zaś za 10 złotych. Nasz bohater wybrał tańszy. 

Jednak już w drodze powrotnej do domu zaczęły targać nim wątpliwości: przecież 

już zapłaciłem sprzedawcy i mam worek kartofli, który kosztował 5 złotych. Zatem 

jeżeli oddam sprzedawcy ten worek, to otrzyma on ode mnie razem 10 złotych. 

Wtedy, mogę wziąć ze sklepu ten większy, kosztujący 10 złotych. Zachwycony swo-

ją przenikliwością Kazio, zawrócił do sklepu. Czy jego marzenia o większym wor-

ku spełnią się?  

Zadanie 94 

Do smażalni przyszło jedenastu turystów i poprosiło o podanie im ryb. Nieste-

ty, właściciel dysponował tylko trzema niewielkimi rybkami, które nie sposób by-

ło podzielić. Mimo tego, właściciel, któremu ostatnio nie wiodło się najlepiej, 

obiecał turystom podać na stół jedenaście ryb. Gości, do tego stopnia zaintereso-

wała propozycja, że zdecydowali się opłacić dania z góry. W jaki sposób właści-

cielowi udało się spełnić swoją obietnicę?  

Zadanie 95 

Jakie liczby nie zmieniają swojej wartości po obróceniu ich o 180 stopni? Podaj 

kilka przykładów.  

Zadanie 96 

Ile końców posiadają 4 pałeczki. Ile jest ich u 5 pałeczek, a ile u 5 i pół?  

Zadanie 97 

Czy w XX wieku był taki rok, który po obróceniu kartki, na której był on zapisa-

ny o 180 stopni nie ulega zmianie?  
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Zadanie 98 

Franio, Kazio i Jacuś wyjechali na wycieczkę do Zoo. Pierwsze swe kroki skie-

rowali do klatki z nieznaną im gadającą papugą. Po chwili papuga zaczęła wy-

krzykiwać:  

– Franio, Franio – wskazując dziobem na jednego z nich. Czy papuga mogła 

wiedzieć, który z turystów to Franio?  

Zadanie 99 

Franio jest zapalonym nurkiem. W trakcie swojej kolejnej wyprawy, na dnie 

głębokiego i wyjątkowo zimnego jeziora odkrył stertę różnokolorowych kamieni. 

Były tam kamienie czerwone, czarne, białe, fioletowe i błękitne. Jaką wspólną 

właściwość posiadały wszystkie te kamienie?  

Zadanie 100 

Franio zastanawia się, co jest droższe: kilogram dziesięciogroszówek, czy pół 

kilograma dwudziestogroszówek? 

Zadanie 101 

W rodzinnym spotkaniu u Frania brało udział dwóch ojców i dwóch synów. Każ-

dy z nich zjadł po jednym kotlecie, razem zjedli ich 3 sztuki. Czy jest to możliwe? 

Zadanie 102 

Z iglicy ratusza w Józefowie, w jednej chwili wyleciały trzy wrony. Kiedy znajdą 

się one w jednej płaszczyźnie?  

Zadanie 103 

W poniedziałek, o godzinie ósmej z Józefowa w kierunku Rzeszowa wyjechał 

autobus. Godzinę później z Rzeszowa do Józefowa na kolarce, tą samą trasą, jed-

nak ze znacznie mniejszą prędkością, wyruszył Franio. Kto w momencie spotka-

nia będzie bliżej Józefowa: autobus, czy Franio?  

Zadanie 104 

Połówka to trzecia część liczby. Jaka to liczba? 

Zadanie 105 

Andrzejek i Mareczek otworzyli konkurujące ze sobą sklepy. Aby zachęcić klien-

tów oboje udzielają im wysokich upustów i rabatów. Andrzejek, klientom kupują-

cym ilości hurtowe oferuje 7% rabatu. Dodatkowo, jeżeli kupujący płaci gotówką 

otrzymuje on 12% upustu liczonego od obniżonej ceny. Z kolei Mareczek, oferuje 
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rabaty: 12% za zakupy hurtowe i 7% od obniżonej ceny za płatność gotówką. Który 

ze sprzedawców oferuje niższe ceny dla tych samych warunków zakupu?  

Zadanie 106 

W klasie Gniewosława, syna Frania, jest 36 uczniów. Chłopców jest o trzech 

więcej niż dziewczynek. Ilu w klasie jest chłopców, a ile dziewczynek? 

Zadanie 107 

Jacuś, dbając o swoje zdrowie, jeździ rowerem do pracy. Trasę z domu do pracy, 

pokonuje za 75 minut, droga powrotna zajmuje mu 1 godzinę i 15 minut. Z jaką 

szybkością Jacuś jeździ do pracy, a z jaką z niej powraca?  

Zadanie 108 

Martusia to wybitna mucha sportsmenka. Pewnego dnia, przeglądając na swo-

im nowym smartfonie internetowy serwis Musze wiadomości przeczytała, że wła-

śnie rozpoczyna się trening dwóch kolarzy. Startują oni jednocześnie z Przemyśla 

i Szczecina i mają zamiar spotkać się na trasie. Trening ten bardzo zainteresował 

ciekawą życia Martusię. Niestety, dowiedziała się o nim siedząc na ramieniu jed-

nego z kolarzy wtedy, kiedy zostało im do końca pokonanie 300 kilometrów. Zle-

ciała wtedy z jego ramienia i wyprzedzając go pomknęła na spotkanie drugiego  

z zawodników. Spotkawszy go, natychmiast zawróciła i poleciała z powrotem do 

pierwszego ze sportowców. Po dotarciu do niego, ponownie zawróciła do drugie-

go. W taki sposób, Martusia latała pomiędzy zbliżającymi się kolarzami do momen-

tu, kiedy się oni spotkali i mogła ponownie spocząć na ramieniu jednego z nich.  

W czasie treningu, Martusia latała z szybkością 100 kilometrów na godzinę.  

W tym czasie obaj kolarze jechali z szybkością 50 kilometrów na godzinę. Jaki dy-

stans pokonała Martusia?  
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ROZDZIAŁ 3 
Zadania z zegarem i czasem 

zas to najciekawsza mierzona wielkość, z którą spotykamy się w życiu co-

dziennym. Charakteryzują go unikalne właściwości, niespotykane nigdzie 

indziej. Każdy z nas sądzi, iż doskonale wie czym jest czas, jednak filozofia – dyscy-

plina naukowa zajmująca się podstawowymi problemami i ideami – uważa go za 

jedną z najbardziej złożonych kategorii filozoficznych. Czas traktujemy jako pewną 

skończoną wartość, która wychodzi z wieczności i do niej zmierza. Starożytni Grecy 

przedstawiali go często jako węża zjadającego własny ogon. W niniejszym rozdzia-

le, przedstawiamy zadania, w których główną rolę odgrywa właśnie czas.  

Zadanie 109 

Jacuś z okazji swoich pięćdziesiątych urodzin otrzymał od swoich rodziców ze-

garek z sekundnikiem. Zachwycony prezentem, zaczął mierzyć czas trwania róż-

nych otaczających go zjawisk. O godzinie szóstej, z zegara ściennego wydobyło się 

6 uderzeń gongu. Sekundnikiem swojego wspaniałego zegarka, Jacuś zmierzył 

czas, przez który zegar wybijał pełną godzinę. Trwało to, dokładnie 30 sekund. 

Nasz bohater zaczął zastanawiać się: jeżeli 6 uderzeń trwało 30 sekund, to ile bę-

dzie trwać 12? 

Zadanie 110 

Jacek idzie z domu do pracy 30 minut, a Wacek o 10 minut dłużej. Wacek wy-

szedł z domu 5 minut wcześniej niż Jacek. Po ilu minutach Jacek dogoni Wacka? 

Zadanie 111 

Kazio zakupił do swojego gabinetu piękny zegar wskazówkowy. Niestety, każ-

dego dnia, spóźnia się on aż o 6 minut. Po ilu dniach zegar ponownie wskaże po-

prawną godzinę? 

Zadanie 112 

Franio miał trzech dorodnych synów. Wszyscy oni, poza nadzwyczajną uczci-

wością, urodą i wyjątkowym rozumem, odziedziczyli po ojcu zamiłowanie do pie-

szych wędrówek. Na rodzinnej naradzie postanowili wspólnie, że cały 2013 rok 

poświęcą na zwiedzanie bliższych i dalszych okolic Rzeszowa. Franio zadeklaro-

wał, że cały rok będzie powtarzał czterotygodniowe wędrówki. Synowie też 

C 
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określili swoje plany: najstarszy z nich będzie odbywał wędrówki ośmiotygo-

dniowe, średni szesnastotygodniowe, a najmłodszy – również szesnastotygodnio-

we. Zgodnie z ustalonymi planami, 2 stycznia 2015 roku wszyscy wyruszyli w swo-

je pierwsze podróże. Kiedy, wszyscy oni spotkają się w domu po raz pierwszy? 

Zadanie 113 

Franiowi na przejście trasy z Rzeszowa do Warszawy potrzeba 10 dni, Kaziowi 

zaś 15 dni. Po ilu dniach spotkają się oni na trasie, jeżeli wyjdą jednocześnie z jej 

przeciwległych końców?  

Zadanie 114 

Kazio zadzwonił do Grzesia – swojego umiłowanego ucznia – że niedługo zjawi 

się w pracy. Grzesiu, będąc z natury dociekliwą osobą zapytał: 

– A o której godzinie Mistrzuniu? 

Kazio na to odpowiedział: 

– Przyjadę wtedy, kiedy do końca doby pozostanie trzykrotnie mniej czasu niż 

upłynęło od jej początku.  

Pomóż Grzesiowi określić godzinę przyjazdu Kazia.  

Zadanie 115 

Kazio ma w gabinecie zegar ścienny, który oprócz pełnych godzin wybija również 

ich połówki. Pewnego dnia postanowił on przestawić godzinę na zegarze. W czasie 

przestawiania zegar wybił 20 uderzeń. Którą godzinę zegar wskazywał przed 

przestawieniem, jeżeli połówki wybija on jednym uderzeniem?  

Zadanie 116 

Którą mamy obecnie godzinę, jeżeli od początku doby upłynęło 2 razy mniej 

czasu niż pozostało do jej końca? 

Zadanie 117 

Franio musi zbudować obórkę dla swoich kózek. Dlatego, zaopatrzywszy się  

w niezbędny projekt i stosowne pozwolenia odwiedził on znajomych murarzy, 

aby dowiedzieć się jak szybko są oni w stanie zbudować wymarzoną obórkę. 

Pierwszy z murarzy zadeklarował gotowość zbudowania jej w przeciągu roku, 

drugi – dwóch lat, trzeci – trzech, a czwarty czterech lat. Ponieważ Frania nie za-

dowalały zaproponowane terminy, zdecydował się skorzystać z usług wszystkich 

czterech murarzy. Jak szybko kozy Frania wprowadzą się do nowej obórki? 
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ROZDZIAŁ 4 
Zadania na podziały 

adania niniejszego rozdziału dotyczą znanego od początków ludzkości pro-

blemu: jak podzielić pewną wartość na ustaloną liczbę części. Od zarania 

dziejów dzielono zdobycze wojenne, upolowaną zwierzynę, zarobione pieniądze. 

W wielu przypadkach podział musiał odbywać się bez reszty, trudno bowiem by-

ło skorzystać z połowy krzesła, stołu czy niewolnika. W pewnych sytuacjach, za-

danie takie może okazać się trudne bądź niemożliwe do rozwiązania. Otóż, w nie-

skończonym zbiorze ℕ liczb naturalnych są również takie, które dzielą się bez 

reszty wyłącznie na 1 i samą siebie. Liczby takie otrzymały nazwę liczb pierw-

szych. Szczególną rolę liczby te odgrywają w ochronie informacji. Są one bowiem 

podstawą funkcjonowania większości algorytmów kryptografii asymetrycznej, 

wykorzystywanej m. in. do ochrony bankowości elektronicznej.  

Aby określić, czy dana liczba jest pierwszą, można wykorzystać powszechnie 

znane cechy podzielności. Szeroko wykorzystywane są wyjątkowo proste cechy 

podzielności przez 2, 3 oraz 5. Względnie proste są również mniej znane cechy 

określające podzielność na 7, 11 oraz 13. Przykładowo, aby określić, czy liczba 

jest podzielna przez 11 należy zsumować wszystkie cyfry liczby, stojące na niepa-

rzystych pozycjach licząc od końca (tj. jedności, setki, dziesiątki tysięcy itd.). Na-

stępnie, podobne działanie trzeba wykonać dla liczb rozmieszczonych na pozy-

cjach parzystych. Dalej, od większej z otrzymanych liczb, należy odjąć mniejszą. 

Jeżeli uzyskana w ten sposób różnica, dzieli się przez 11, to również sama liczba 

jest podzielna przez 11. Przykładowo, dla liczby 517, pierwsza suma równa się 

12, druga zaś 1. W ten sposób, ich różnica wynosi 11 i liczba 517 jest podzielna 

przez 11.  

Aby wyjaśnić, dlaczego zaprezentowana cecha podzielności jest prawdziwa, 

liczbę 517 zapiszemy w postaci:  

   

 

517 500 10 7 5 99 1 11 1 7

5 99 11 5 1 7 .

        

     
 

Ponieważ,  

 5 99 11 5 9 11 11 5 9 1 11          ,  

to liczba 517 dzieli się przez 11. Oznacza to, że jest ona sumą liczby podzielnej 

przez 11 oraz liczby równej 5 − 1 + 7, która również dzieli się przez 11. Niestety, 

Z 
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cechy podzielności przez 7 oraz 13, choć oparte na podobnej zasadzie, nie są już 

takie proste. 

Rozkład liczb na czynniki pierwsze ma nie tylko znaczenie praktyczne, ale rów-

nież teoretyczne. W arytmetyce zakłada się, że każda liczba naturalna jest liczbą 

pierwszą bądź iloczynem kilku liczb pierwszych. Z tego i kilku innych powodów, 

uczeni zaczęli się interesować liczbami pierwszymi jeszcze w starożytności. Od 

najdawniejszych czasów ciekawość wzbudzała nierównomierność rozkładu liczb 

pierwszych w zbiorze ℕ liczb naturalnych: wraz przemieszczaniem się w kierun-

ku większych liczb, liczby pierwsze pojawiają się coraz rzadziej. Zasadnym staje 

się więc pytanie: czy istnieje największa liczba pierwsza, a ich zbiór jest zbiorem 

skończonym? Odpowiedź na to pytanie dał około 300 lat p.n.e. słynny grecki ma-

tematyk Euklides. Udowodnił on m. in., że zbiór liczb pierwszych jest nieskoń-

czony. Eratostenes, inny współczesny Euklidesowi grecki matematyk opracował 

metodę, za pomocą której można wyszukać wszystkie liczby pierwsze od 1 do 

pewnej określonej liczby. Metoda ta, od nazwiska swojego twórcy, nazwana zo-

stała sitem Eratostenesa. Załóżmy, że należy odszukać wszystkie liczby pierwsze 

w zakresie od 1 do 50. W tym celu utworzymy tabelę zawierającą te liczby.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Kolorem czerwonym oznaczamy komórki tabeli, w których zawarte są liczby 

złożone, zaś zielonym pierwsze. Na początku, kolorujemy liczbę 1. Jeżeli przyjąć, 

że liczba pierwsza podsiada dwa dzielniki (1 oraz samą siebie), a liczba złożona 

przynajmniej trzy, to jedynka nie należy do żadnej z tych kategorii. Następnie, ko-

lorem zielonym oznaczamy liczbę 2, czerwonym zaś wszystkie jej wielokrotności. 

Dalej, kolorem zielonym zaznaczamy pierwszą niepokolorowaną komórkę tabeli 

(w tym przypadku zawierająca liczbę 3), a kolorem czerwonym wszystkie jej wie-

lokrotności itd. Metoda kończy pracę w momencie, kiedy wszystkie komórki ta-

beli są pokolorowane.  

Opisana metoda nie należy do najwydajniejszych i ma obecnie wyłącznie zna-

czenie teoretyczne. Dla potrzeb kryptografii opracowano wiele alternatywnych 
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metod poszukiwania liczb pierwszych. Możemy zaliczyć do nich m. in. stosunko-

wo proste metody Lucasa-Lahmera oraz Rabina. Zaliczamy je do grupy metod 

probabilistycznych, pozwalających z dużym prawdopodobieństwem określić czy 

dana liczba jest liczbą pierwszą. Są one szeroko wykorzystywane w kryptografii.  

Zadanie 118 

Brat i siostra otrzymali od rodziców do podziału 90 złotych. Jeżeli ze swojej 

części, siostra odda bratu 10 złotych, to brat będzie dwukrotnie bogatszy od sio-

stry. Jak rodzice podzielili pieniądze pomiędzy rodzeństwem?  

Zadanie 119 

Kazio ma wielki problem: w koszyczku ma 5 buraków. Zastanawia się jak może 

rozdzielić buraki pomiędzy pięcioma swoimi koleżankami tak, aby każda z dziew-

czynek dostała po jednym, a w koszyku nadal pozostał jeden burak. Pomożesz 

Kaziowi rozwiązać, jego zdaniem, nierozwiązywalny problem?  

Zadanie 120 

Franio, Kazio i Jacuś wybrali się do lasu na grzyby. Umówili się, że każdy z nich 

będzie zbierał je do własnego koszyczka, a po zakończeniu grzybobrania równo 

podzielą pomiędzy sobą wyłącznie borowiki. Pozostałe grzyby będą własnością 

osoby, która je zebrała. Zgodnie z wcześniejszą umową, po powrocie do domu za-

częli dzielić zebrane borowiki. Franio oddał pozostałym kolegom tyle grzybów, 

ile każdy z nich już posiadał. Następnie, Kazio oddał Franiowi i Jacusiowi tyle bo-

rowików, ile każdy z nich miał w koszyczku w danej chwili. Na koniec, Jacuś 

przekazał kolegom tyle borowików, ile każdy z nich posiadał w danym momen-

cie. Okazało się, że po wszystkich tych wymianach u każdego z kolegów było po 

osiem borowików. Ile borowików posiadał każdy z kolegów na początku? 

Zadanie 121 

Kazio cierpi na bezsenność, której powodem jest zadanie, którego nie potrafi on 

rozwiązać. Oto przyczyna cierpień Kazia: sznurek o długości 3 metrów należy 

przeciąć na dwie części tak, aby dłuższa część zmierzona w metrach, była równa 

krótszej zmierzonej w decymetrach. Na jakie odcinki powinien przeciąć sznurek 

Kazio? 
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Zadanie 122 

Czwórka rodzeństwa dysponuje pewną kwotą pieniędzy. Kwota z pominięciem 

pierwszego z rodzeństwa wynosi 90 złotych, bez drugiego – 85 złotych, bez trze-

ciego 80 złotych, a bez czwartego 75 złotych. Ile pieniędzy posiada każde z dzieci? 

Zadanie 123 

Zanim Kazio założył fermę kur niosek, zajmował się wspólnie z czwórką przyja-

ciół hodowlą owiec. Razem z Franiem, Jacusiem, Andrzejkiem i Mareczkiem po-

siadali 11 dorodnych owieczek. Ponieważ nie mogli znaleźć pastucha, który zaj-

mowałby się ich zwierzętami, Kazio zaproponował, aby wypasem zajęli się sa-

modzielnie. Każdy z właścicieli pasłby owce tyle dni, ile zwierząt on posiada. Po 

ile dni pasłby owieczki każdy z kolegów, jeżeli wiadomo, że Kazio ma dwa razy 

mniej zwierząt niż Franio, Jacuś ma ich dwa razy mniej niż Kazio, Andrzejek po-

siada dwa razy więcej owieczek niż Jacuś, a Mareczek cztery razy mniej niż Fra-

nio? 

Zadanie 124 

Andrzejek ma 5 synów, pomiędzy którymi zdecydował się podzielić jabłka ze-

brane z własnego sadu. Jako sprawiedliwy ojciec podzielił je po równo. Kiedy 

trzech spośród nich zjadło po 5 jabłek, okazało się, że u nich pozostało dokładnie 

tyle jabłek, ile ojciec oddał dwóm pozostałym synom. Ile jabłek rozdał Andrzejek? 

Zadanie 125 

Kurza ferma Kazia okazała się świetnym przedsięwzięciem biznesowym. Dwa 

razy w tygodniu – we wtorek i piątek – Kazio woził jaja na sprzedaż do Rzeszowa. 

Pewnego razu, strażnik miejski, pobierający opłatę targową zapytał Kazia ile jaj 

przyniósł on w koszu. Nasz bohater, znany w okolicy z rozległej wiedzy matema-

tycznej, odpowiedział bardzo enigmatycznie: 

– Ostatnio szwankuje mi pamięć i nie powiem ile jaj mam w koszu, wiem tylko, że 

jest to liczba trzycyfrowa.  

– Jeżeli od liczby jaj – kontynuował on, coraz bardziej zdumionemu strażnikowi 

– odjąć 7, to ich liczba będzie podzielna przez 7. Jeżeli zaś odjąć 8, to podzieli się 

ona przez 8. 

– Pewnie zaraz powie Pan – odezwał się przerażony strażnik – że po odjęciu 9 jaj 

ich liczba podzielna będzie przez 9? 

– Dokładnie tak będzie – potwierdził Kazio. 

Ile jaj przyniósł Kazio w swoim koszyku? 
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Zadanie 126 

Jacuś pozazdrościł Franiowi opinii wybitnego matematyka. Dlatego, przygoto-

wał zadanie, które zadaje wszystkim swoim znajomym. 

– Jaka będzie najmniejsza liczba – zaczął swoją zagadkę Jacuś – która dzieli się 

przez 3 z resztą 1, przez 4 z resztą 2, przez 5 z resztą 3, a przez 6 z resztą 4? 

– Czy jest wśród Was – kontynuował Jacuś – równie dobry matematyk jak ja? 

Czy ktoś z Was, może utrzeć nosa zadufanemu w sobie Jacusiowi i odpowie-

dzieć jaka to liczba? 

Zadanie 127 

Do autorów książeczki zadzwonił zdenerwowany Andrzejek.  

– Dlaczego, wasze kolejne zadania opisują wyłącznie wyjątkowość moich kole-

gów – mówił zdenerwowany – przecież to właśnie ja jestem najwybitniejszym ma-

tematykiem i nie tylko.  

– Nie wierzycie – wycedził przez zęby – poproście czytelników o rozwiązanie mo-

jego zadania. Padną na nim jak muchy! 

I podyktował nam je, a my spełniamy jego prośbę. Oto jego zadanie: jaka będzie 

najmniejsza liczba, która dzieli się bez reszty przez wszystkie liczby od 1 do 10?  

Zadanie 128 

Kazio przełożył do kosza jajka zniesione przez jego dorodne kurki i wybrał się 

na bazar. Położył kosz na ladzie i czekał na kupujących. Sąsiednia przekupka za-

gadnęła: 

– Jakie piękne jajeczka, a ile ich tam macie Gospodarzu? 

– Nie wiem – odburknął Kazio – nie zawracajcie głowy Kumo! 

Wtedy, nasz bohater zaczął sobie przypominać jak przekładał jajka do kosza. Na 

początku próbował kłaść je po dwie sztuki, wtedy jedno jajko było bez pary i nie 

trafiało do kosza. Wyjął je i spróbował wkładać je po trzy sztuki. Również teraz 

zostało mu jedno jajeczko. Dlatego, ponownie wyciągnął je z kosza i spróbował 

wkładać po 4 sztuki. Niestety, i w tym przypadku zostawało mu jedno jajko. Po-

dobnie było, kiedy próbował wkładać je po 5 i po 6 sztuk. W każdym przypadku, 

zostawało mu jedno jajko. Dopiero, kiedy wkładał je po 7 sztuk, wszystkie jajka 

znalazły się w koszu. Jaka najmniejsza liczba jajek mogła znajdować się w koszu? 

Zadanie 129 

Kazia zaczęła pociągać praca naukowa. Po wielu miesiącach spędzonych w la-

boratorium potwierdził on słuszność praw Ohma i Kirchhoffa. Niestety, tak in-

tensywna praca nadszarpnęła jego zdrowie i postanowił on sprzedać kury ze 
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swojej farmy, by już całkowicie poświęcić się przełomowym badaniom. Na ogło-

szenie zamieszczone w Gońcu wiejskim odezwało się trzech kupców. Pierwszemu 

z nich sprzedał on połowę wszystkich swoich kur i jeszcze połówkę kury. Drugi z 

kupców nabył połowę z pozostałych i jeszcze połówkę kury. Trzeci kupiec kupił 

połowę z pozostałej części oraz połówkę kury. Ile kur liczyło stadko Kazia, jeżeli 

wiadomo, że nie dzielił on żadnej z kur na połowę.  

Zadanie 130 

Franio, Kazio i Jacuś wspólnie nabyli 21 skrzyń z dorodną pszenicą. Franio i Ja-

cuś, jako ludzie biznesu dokonali zakupu licząc na odsprzedaż zboża z zyskiem na 

wiosnę. Kazio chciał wykorzystać go do karmienia kogutów, które pozostały mu 

po kurzej farmie. Niestety, po otwarciu skrzyń, przyjaciół czekało nie lada rozcza-

rowanie: spośród wszystkich skrzyń, tylko 7 było pełnych zboża, 7 było zapeł-

nionych tylko do połowy, a pozostałe były zupełnie puste. W jaki sposób mogą 

oni podzielić skrzynie pomiędzy siebie tak, aby każdy z nich posiadał taką samą 

ilość zboża i skrzyń? Przesypywanie zboża pomiędzy skrzyniami jest zabronione. 

Zadanie 131 

Franio z natury jest bardzo podejrzliwy. Dlatego, wiele lat temu, kiedy decydo-

wał się wstąpić w związek małżeński, postanowił określić zasady podziału ma-

jątku. Majątek, którego wartość wynosiła 14000 złotych postanowił on podzielić 

w następujący sposób: jeżeli nie będą mieli potomków, to cała kwota przypadnie 

żonie; jeżeli urodzi się im syn, to powinien on otrzymać dwa razy więcej niż żona; 

jeżeli ich potomek będzie płci żeńskiej, to żona powinna otrzymać dwukrotnie 

więcej niż córka. Franiowi urodził się syn i córka. Jak w takim przypadku zostanie 

wykonany testament? 

Zadanie 132 

Franio i Kazio, to wspaniali przyjaciele! Jednak ich przyjaźń nie przekłada się na 

rozliczenia finansowe – akurat w tym przypadku przyjaciele rozliczają się, co do 

grosza. Pewnego dnia, będąc w sklepie kupili razem 8 drożdżówek. Na zakup 

Franio wyłożył 5 złotych, a Kazio – 3 złote. Wracając do domu spotkali oni Jacu-

sia, który zaproponował, aby razem zjedli wszystkie drożdżówki. Nasi przyjaciele 

przystali na tę propozycję, podzielili je po równo i zjedli ze smakiem. Na odchod-

ne, Jacuś wręczył kolegom 8 złotych, jako zapłatę za poczęstunek. W jaki sposób 

Franio i Kazio powinni podzielić otrzymane pieniądze? 
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ROZDZIAŁ 5 
Kwadraty: łacińskie, magiczne i inne 

nteresujące nas kwadraty są tablicami, w których komórkach wpisywane zo-

stały liczby. Ich suma we wszystkich wierszach i kolumnach jest identyczna, 

taką samą może być również suma liczb stojących na jego przekątnych. Zdaniem 

historyków matematyki, kwadraty pochodzą z dalekiego wschodu, gdzie były bu-

dowane i rozwiązywane wiele lat przed nastaniem nowej ery. Chociaż pierwsze 

kwadraty magiczne powstały w Chinach prawie 7000 lat temu, to w obecnej po-

staci pojawiły się one w Indiach z początkiem naszej ery.  

Do Europy, kwadraty magiczne dotarły końcem 

XV wieku. Wielkim ich miłośnikiem był niemiecki 

artysta i teoretyk sztuki Albrecht Dürer. Był on do 

tego stopnia zauroczony nimi, że umieścił kwa-

drat nad skrzydłem anioła na jednej z najsłynniej-

szych swoich grafik pt. Melancholia I. Kwadrat ten 

składa się z szesnastu pól, suma liczb w nich roz-

mieszczonych w kolumnach, wierszach i po prze-

kątnych jest równa 34. W dwóch środkowych ko-

lumnach ostatniego wiersza umieszczone są licz-

by 15 i 14, opisujące rok stworzenia dzieła. Można 

w nim wyróżnić cztery dodatkowe kwadraty, 

oznaczone na poniższym rysunku kolorami czerwonym, 

żółtym, brązowym i zielonym z sumami zawartych w nich 

liczb równymi 34. 

Istnieje wiele interpretacji treści grafiki. Według jednej  

z nich, praca ilustruje odwieczne dążenie człowieka do po-

znania tajemnic wszechświata. Droga ta jest długa i wyboi-

sta, a każdy kto znajdzie się na niej, poddany będzie ciężkiej 

próbie. Domyślamy się, że tęsknota i smutek na twarzy anioła, wynika z trudności 

w realizacji postawionych sobie celów. Grafika była tworzona bezpośrednio po 

śmierci matki artysty, co bezsprzecznie nasiliło emanujący z niego nastrój refleksji. 

Przez wiele stuleci kwadratom magicznym przypisywano nadprzyrodzone wła-

ściwości. Kwadraty są jednymi z najbardziej lubianych łamigłówek matematycz-

nych, zarówno przez dzieci jak i dorosłych.  

I 

16 3 2 13 

5 10 11 8 

9 6 7 12 

4 15 14 1 
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Obecnie, kilka słów o różnicach pomiędzy różnymi typami kwadratów. Przyj-

mijmy, że liczby wpisywane w pola kwadratu tworzą pewien zbiór M. W kwadra-

cie magicznym suma liczb w każdym wierszu, każdej kolumnie oraz w każdej 

przekątnej jest taka sama. Kwadrat, w którym suma liczb w każdym wierszu i każ-

dej kolumnie jest taka sama, ale sumy liczb w przekątnych są różne, nazywa się 

półmagicznym. Każda z liczb wpisywanych w pola kwadratu może wystąpić jed-

nokrotnie, tak więc elementy tworzące kolumny lub wiersze muszą być niepo-

wtarzalne.  

Kwadrat łaciński, to szczególny przypadek kwadratu magicznego. W każdym 

wierszu i kolumnie kwadratu łacińskiego, dowolny z elementów zbioru 𝑀 może 

wystąpić dokładnie jeden raz. Podobnie jak dla kwadratu magicznego, suma ele-

mentów w wierszach, kolumnach musi być identyczna, nie jest natomiast wyma-

gana równość elementów rozmieszczonych na przekątnych kwadratu.  

Samodzielne utworzenie kwadratu magicznego jest bardzo proste, wystarczy 

kierować się przedstawionym poniżej prostym sposobem. Na początek, załóżmy, 

że będziemy budować kwadrat złożony z 16 elementów, który zostanie zapełnio-

ny liczbami ze zbioru {1,2, ⋯ ,16}.  

Krok 1. W 16 komórkach kwadratu 
zapisać kolejno liczby od 1 do 16.  

Krok 2. Zamienić na odwrotną kolej-
ność występowania liczb w wierszach 
III i IV, a także zamienić miejscami 
wiersze II i III. 

I 1 2 3 4
II 5 6 7 8
III 9 10 11 12
IV 13 14 15 16
V A B C D

 

I 1 2 3 4
II 12 11 10 9
III 5 6 7 8
IV 16 15 14 13
V A B C D

 
Krok 3. Kolejność występowania 

liczb w kolumnach B i C zamienić na 
odwrotną.  

Krok 4. Kolejność występowania 
liczb w wierszach III oraz IV zamienić 
na odwrotną. 

I 1 15 14 4
II 12 6 7 9
III 5 11 10 8
IV 16 2 3 13
V A B C D

 

I 1 15 14 4
II 12 6 7 9
III 8 10 11 5
IV 13 3 2 16
V A B C D

 
Wykonując powyższe 4 kroki, otrzymaliśmy kwadrat, w którym każda interesu-

jąca nas suma jest równa 34. Oczywiście, powyższa metoda ma bardzo ograni-

czone możliwości, może być jednak modyfikowana na wiele sposobów, z których 

każdy prowadzić będzie do budowy różnych kwadratów.  
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O ile zastosowanie kwadratów magicznych ogranicza się do rozrywki, to kwa-

draty łacińskie znajdują szerokie zastosowanie w informatyce. Obszar ich wyko-

rzystania został szczegółowo opisany przez stosowne teorie. W szczególności, 

kwadraty łacińskie znalazły zastosowanie do: projektowania sieci łączących ele-

menty komputerów i sieci komputerowych, do planowania eksperymentów nau-

kowych, teorii kodowania i in. 

Opisane kwadraty nie są jedynymi znanymi figurami magicznymi. Są nimi rów-

nież m. in. pokazane poniżej magiczny trójkąt oraz magiczna gwiazda. 

5

4 3

2

4

9 1 8

6

 

10

4 7 9 6

8 5

1 11 12 2

3
 

Trójkąt magiczny Sześciowierzchołkowa gwiazda magiczna 

W trójkącie magicznym suma cyfr każdego boku jest identyczna. W sześcio-

wierzchołkowej gwieździe magicznej suma każdego z sześciu ciągów liczb utwo-

rzonych poprzez połączenie jej wierzchołków jest taka sama. Tę samą wartość 

posiada również suma cyfr umieszczonych w wierzchołkach.  

Innymi przykładami analizowanych figur są: magiczny cyferblat, w którym tar-

cza zegara jest podzielona na sześć części dowolnej formy z niezmienną sumą 

cyfr znajdujących się w każdej z nich; magiczne koło, gdzie jedna z cyfr jest 

umieszczona w środku koła, pozostałe – na jego obwodzie i suma dowolnych 

trzech liczb tworzących średnicę koła jest stała.  

Zadanie 133 

Zbuduj kwadrat łaciński, w którym suma każdej z kolumn i każdego 
z wierszy będzie równa 3, a liczby wykorzystywane do jego budowy, to 
1 oraz 2. 

1
 

Zadanie 134 

Zbuduj kwadrat łaciński, w którym suma każdej z kolumn, każde-
go z wierszy oraz przekątnych będzie identyczna. Do jego budowy 
wykorzystaj wyłącznie liczby 1, 2 lub 3. 

1

2
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Zadanie 135 

1
 

W puste pola poniższego kwadratu łacińskiego wpisz liczby 1, 2 lub 
3 tak, aby suma wierszy, kolumn była identyczna. Zgodnie z definicją 
kwadratu łacińskiego, nie można go zapełnić samymi jedynkami. 

Zadanie 136 

3
 

W pustych polach poniższego kwadratu łacińskiego, należy wpisać 
cyfry 1, 2 lub 3 tak, aby suma wszystkich kolumn, wierszy oraz prze-
kątnych była równa 6. 

Zadanie 137 

> >

> < <

> <

< <

<

> <
 

W poniższe kwadraty należy wpisać liczby od 1 do 9, w 
taki sposób, że spełnione będą ukazane relacje. Każdą z 
liczb można użyć jednokrotnie. 

Zadanie 138 

6
3

 

W pustych polach kwadratu magicznego, należy wpisać liczby jed-
nocyfrowe tak, aby suma wszystkich kolumn oraz wierszy była równa 
15. Zgodnie z definicją kwadratu magicznego, każda liczba ze zbioru 1, 
2, …, 9 może zostać wykorzystana jednokrotnie. 

Zadanie 139 

9
8

 

W pustych polach kwadratu magicznego, należy wpisać liczby jed-
nocyfrowe tak, aby suma wszystkich kolumn oraz wierszy była równa 
15. Zgodnie z definicją kwadratu magicznego, każda liczba ze zbioru 
1,2, ⋯ ,9 może zostać wykorzystana jednokrotnie. 

Zadanie 140 

9 11

8 12 13

11 14

7 13 12

9 11
 

W poniższe kwadraty, należy wpisać liczby z zakresu 
od 1 do 9, w taki sposób, aby suma sąsiednich komórek 
była równa wskazanej na rysunku liczbie. 
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Zadanie 141 

W pustych polach kwadratu łacińskiego, należy wpisać liczby ze 
zbioru {1,2,3,4}, tak, aby suma wszystkich kolumn oraz wierszy 
była równa 10. Zgodnie z definicją kwadratu łacińskiego, każda 
liczba ze zbioru może zostać wykorzystana w dowolnym wierszu 
i kolumnie jednokrotnie. 

3
3 2

1
 

Zadanie 142 

Liczby z zakresu od 1 do 9 należy wpisać w puste pola 
tak, aby sumy liczb w wierzchołkach dowolnego z wi-
docznych kwadratów były identyczne. Każdą z liczb 
można użyć tylko jednokrotnie. 

 

Zadanie 143 

W pustych polach kwadratu łacińskiego, należy wpisać liczby ze 
zbioru {1,2,3,4}, tak, aby suma wszystkich kolumn oraz wierszy 
była sobie równa. Zgodnie z definicją kwadratu łacińskiego, każda 
liczba ze zbioru może zostać wykorzystana w dowolnym wierszu 
i kolumnie jednokrotnie. 

4

2 1
1

 

Zadanie 144 

W pustych polach kwadratu łacińskiego, należy wpisać liczby ze 
zbioru kolejnych parzystych liczb jednocyfrowych, tak, aby suma 
wszystkich kolumn oraz wierszy była sobie równa. 

4 2
6

2

 

Zadanie 145 

W puste pola poniższego kwadratu należy wpisać 
liczby z zakresu od 1 do 9 tak, aby rezultat wykonania 
działań w pionie i poziomie był identyczny. 

+ -

- + × 

× +

× - +

× -
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Zadanie 146 

1

11

16

6

 

W pustych polach kwadratu magicznego należy wpisać 
brakujące liczby ze zbioru kolejnych liczb naturalnych. 

Zadanie 147 

1
7

5
3

 

W pustych polach kwadratu magicznego należy wpisać brakujące 
liczby ze zbioru kolejnych liczb naturalnych. 

Zadanie 148 

Na dziewięciu kolejnych papierowych kartach zapisano kolejne cyfry od 1 do 9. 

Jaką najmniejszą liczbę kart należy usunąć, aby utworzona w ten sposób liczba 

była kwadratem liczby naturalnej?  

2 3 4 7651 98
 

Zadanie 149 

0
4

3
2

1
 

W pustych polach kwadratu łacińskiego, należy wpisać liczby 
ze zbioru {0,1,2,3,4}, tak, aby suma wszystkich kolumn oraz 
wierszy była równa 10. Zgodnie z definicją kwadratu łaciń-
skiego, każda liczba ze zbioru może zostać wykorzystana w 
dowolnym wierszu i kolumnie jednokrotnie. 

Zadanie 150 

0
3

1
4

2
 

W pustych polach kwadratu łacińskiego, należy wpisać liczby 
ze zbioru {0,1,2,3,4}, tak, aby suma wszystkich kolumn oraz 
wierszy była równa 10. Zgodnie z definicją kwadratu łacińskie-
go, każda liczba ze zbioru może zostać wykorzystana w dowol-
nym wierszu i kolumnie jednokrotnie. 
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ROZDZIAŁ 6 
Zadania o przelewaniu i ważeniu 

atematyka, chociaż nie bezpośrednio, zajmuje się również miarami 

wszelkich wielkości. To właśnie ona określa jednostki pomiaru oraz za-

leżności pomiędzy nimi. Pomiary są dzisiaj wszechobecne. Wystarczy przygląd-

nąć się kokpitowi samochodu, aby przekonać się, jak wiele różnych informacji 

przekazuje on kierowcy. Różnorodne przyrządy służące do najprzeróżniejszych 

pomiarów spotykane są na co dzień. Wśród czytelników nie ma chyba osoby, któ-

ra nie wykorzystywałaby linijki, kątomierza, czy termometru. 

Początkowo, zainteresowanie ludzkości koncentrowało się na pomiarach dłu-

gości. Pierwsze jednostki nie były zbyt dokładne. Przykładowo, jeżeli odległość 

mierzyliśmy krokami, to ich długość zależała m. in. od wzrostu człowieka, który 

dokonywał pomiaru. Do pomiaru znacznych odległości, krok był miarą niewy-

godną. Dlatego, już w starożytnym Rzymie, posługiwano się ich wielokrotnością, 

którą była mila. Jednostka ta liczyła sobie 1000 podwójnych (tj. wykonanych le-

wą i prawą nogą) kroków. Znaczne odległości mierzono również ilością dób nie-

zbędnych do ich pokonania, a nawet liczbą fajek, które można było wypalić za 

czas niezbędny do ich pokonania. W średniowiecznej Japonii odległości mierzono 

jednostką nazywaną końskim trzewikiem. Był to dystans, który koń mógł pokonać 

w jednym przypominającym naszą podkowę, specjalnym bucie, od chwili jego za-

łożenia, do momentu pełnego zużycia.  

Przedstawione jednostki nadawały się do pomiaru odległości w terenie, lecz ich 

zastosowanie do określenia, na przykład, długości tkaniny nawiniętej na belę 

bądź wzrostu człowieka było wątpliwe. Do tego celu stosowano inne miary, które 

opierały się na przyrządach, które każdy mógł mieć przy sobie. Wtedy, zaczęto 

wykorzystywać jednostki oparte o szerokość palca, odległości pomiędzy stawem 

a końcem palca, długości przedramienia, stopy i in. Ponieważ i w tym przypadku 

pomiar długości był mało precyzyjny, z czasem jednostki te zostały ujednolicone. 

Po raz pierwszy, próby ujednolicenia cala dokonał w 1324 roku król Anglii 

Edward II. Zgodnie z wydanym aktem prawnym, legalny cal był równy długości 

trzech ziaren jęczmienia, wyciągniętych ze środkowej części kłosa i ustawionych 

wzdłuż z dotykającymi się końcami ziaren. W podobny sposób w XVI wieku 

uszczegółowiono stopę, jako miarę długości. Była ona równa długości 64 ziaren 

jęczmienia.  

M 
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Jednocześnie z miarami długości, rozwijały się jednostki pomiaru wagi, co było 

spowodowane koniecznością określenia ilości różnych towarów w procesie ich 

wymiany lub sprzedaży. Początkowo, opierano się na pomiarze objętości, który 

nie zawsze był praktyczny w użyciu. Z czasem, pomiar został zamieniony waże-

niem z wykorzystaniem wagi dźwigniowej. 

Nie wiemy, gdzie i kiedy zbudowano pierwszą wagę. Najprawdopodobniej, zro-

biono to w zbliżonym czasie, niezależnie w różnych częściach świata. Wiele ry-

sunków wag dźwigniowych zachowało się na ścianach starożytnych świątyń 

egipskich. Egipcjanie wierzyli, że po śmierci dusza człowieka trafia w zaświaty, 

gdzie bogowie ważą jego dobre oraz złe uczynki i w zależności od rezultatów, 

określają jej dalszy los. Wiele scen ważenia przedstawiono na obrazach wykona-

nych różnymi technikami przez Greków, w okresie pierwszego tysiąclecia p.n.e. 

W sztuce babilońskiej przedstawienie wagi spotykane jest nadzwyczaj rzadko. 

Do czasów Rewolucji francuskiej wykorzystywane miary, a szczególnie sposób 

ich powiązania były skomplikowane i nie opierały się na systemie dziesiętnym. 

Doskonałym tego przykładem jest imperialny system jednostek długości wyko-

rzystywany do dzisiaj w Wielkiej Brytanii oraz dawnych jej koloniach. Podstawą 

pomiarów długości jest cal. Kolejne jednostki, będące jego wielokrotnością to ko-

lejno: stopa równa 12 cali; jard równy 3 stopy; pręt odpowiadający 5,5 jarda; łań-

cuch równy 4 pręty; furlong wynoszący 10 łańcuchów; mila równa 8 furlongów 

oraz liga równa 3 mile. 

Prace nad nowym, bardziej przyjaznym, systemem miar i wag rozpoczęto we 

Francji końcem XVIII wieku. Opracowując go, uczeni kierowali się następującymi 

przesłankami: a. Podstawą systemu miar powinna być jednostka długości; b. Miary 

długości, powierzchni, objętości, pojemności i masy powinny być powiązane po-

między sobą; c. Podstawową miarę długości należało wybrać tak, aby była ona 

niezmienna dla wszystkich czasów i narodów; d. Podstawa arytmetyczna syste-

mów miar i liczenia powinny być identyczne. Wynikiem prac był system me-

tryczny, który po wielu modyfikacjach jest obecnie wykorzystywany praktycznie 

na całym świecie. 

Jako podstawową jednostkę systemu – metr – początkowo wybrano jedną dzie-

sięciomilionową część długości mierzonej wzdłuż południka paryskiego od bie-

guna do równika. Na podstawie pomiarów wykonanych przez Jean-Baptiste Jo-

seph Delambre’a i Pierre François André Méchain’a, ze stopu platyny i irydu wy-

konano wzorzec metra. Jego długość była definiowana jeszcze dwukrotnie: w 1889 

oraz 1960 roku. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, podstawą arytmetyczną 

systemu miar była liczba 10. 
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Zadanie 151 

Franio ma ogromny problem! Sprzedawczyni z Gminnej Spółdzielni oświadczy-

ła mu, że jedna z 3 monet, które właśnie mu wydała jest fałszywa. Jest ona lżejsza 

od tych prawdziwych. W sklepie znajduje się tylko waga szalkowa. Jak wykorzy-

stując ją jednokrotnie Franio może określić, która z monet jest fałszywa? 

Zadanie 152 

Jak powinien postąpić nasz niestrudzony Franio, jeżeli sprzedawczyni wie tyl-

ko, że fałszywa moneta posiada inną wagę?  

Zadanie 153 

Franio zajął się hodowlą kóz. Aby miały one, co pić, kupił im dwie beczki, które 

napełnił różną ilością wody. Aby wyrównać poziom wody w beczkach, na począ-

tek, z pierwszej beczki, Franio przelał do drugiej tyle wiader, ile ich było począt-

kowo w drugiej beczce. Następnie, z drugiej do pierwszej przelał tyle wiader ile 

w pierwszej pozostało po pierwszym przelewaniu. Po zakończeniu tych działań, 

w obu beczkach znajdowało się po 24 wiadra wody. Ile wiader wody było na po-

czątku w każdej z beczek?  

Zadanie 154 

Franio to wyjątkowo oszczędna osoba. W przeciągu ostatniego miesiąca udało 

się mu zaoszczędzić dwa pojemniki smalcu: pierwszy o wadze 8, drugi zaś 3 kilo-

gramów. Trzeci pojemnik mieszczący 5 kilogramów, w którym Franio również 

przechowywał smalec pozostawał pusty. Z oszczędności miesiąca, Franio poży-

czył Kaziowi 6 kilogramów smalcu. Jak on to zrobił, jeżeli do tego celu wykorzy-

stał tylko garnki będące w jego posiadaniu?  

Zadanie 155 

Franio w 3-litrowym słoju przechowuje kwaśne mleko. W jaki sposób, posiada-

jąc jeszcze 2 puste słoiki: litrowy i dwulitrowy, może on do każdego ze słoi nalać 

po jednym litrze kwaśnego mleka? Efekt końcowy Franio powinien otrzymać za 

pomocą minimalnej ilości przelań.  

Zadanie 156 

Franio posiada 9 monet, z których jedną fałszywą, wyróżnia mniejsza waga. Czy 

może on za pomocą dwóch ważeń na wadze szalkowej określić, która z monet 

jest fałszywa? 
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Zadanie 157 

Kazio posiada trzy słoiki: 4-litrowy, 3-litrowy i 2 litrowy. Pierwszy z nich jest 

pełen soku. Jak może on, do każdego pustego słoja nalać 2 litry soku? 

Zadanie 158 

Andrzejek, kuszony lekkością pracy i wysokością zarobków, zatrudnił się 

w Urzędzie Celnym. Pewnego dnia poproszono go o zbadanie sześciu paczek za-

wierających złote monety zabrane przemytnikowi. Andrzejek dowiedział się, że 

w jednej z paczek znajdują się podróbki, które są lżejsze od tych prawdziwych. 

Niestety, jedynym narzędziem, którym dysponował nasz bohater była waga szal-

kowa bez ciężarków. Jaką minimalną liczbę ważeń musi on wykonać, aby określić, 

w której paczce znajdują się fałszywe monety?  

Zadanie 159 

Tym razem Franio musi odszukać jedną fałszywą monetę spośród 81 sztuk. Po-

dobnie jak poprzednio jest ona lżejsza od pozostałych. Czy może on to zrobić za 

pomocą 4 ważeń na wadze szalkowej? 

Zadanie 160 

Kazio posiada trzy słoiki: 5-litrowy, 3-litrowy i 2 litrowy. Pierwszy z nich jest 

pełen soku. W jaki sposób może on pozostawić w największym ze słoików 4 litry 

soku? 

Zadanie 161 

Franio przechowuje sok w 6-litrowym słoiku. Posiada on jeszcze 2 puste słoje: 

3-litrowy i 4-litrowy. W jaki sposób może on nalać jeden litr soku do słoika o po-

jemności 3 litrów? 

Zadanie 162 

Franio przechowuje sok w 7-litrowym słoiku. Posiada on jeszcze 2 puste słoje: 

3-litrowy i 4-litrowy. W jaki sposób może on nalać dwa litry soku do słoika o po-

jemności 3 litrów? 
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ROZDZIAŁ 7 
Rebusy matematyczne 

Zadanie 163 

Franio uwielbia rebusy matematyczne. Kazio, chcąc 
sprawić przyjacielowi przyjemność przygotował na-
stępujące zadanie. Pomożecie Franiowi rozwiązać go? 

1 + ? + 3 = 6

+ + + +

3 + 5 - ? = ?

+ + - -

? - ? + 6 = 9

= = = =

9 - ? + ? = 1
 

Zadanie 164 

Aby rozwiązać rebus, 
puste pola należy zapeł-
nić tak, aby spełnione by-
ły wskazane tam relacje, 
zarówno w każdym wier-
szu jak i kolumnie. Ele-
menty kolumny powią-
zano sumowaniem. 

: 9 + × = 5

6 + : × =1

- 7 + × =

+ 4 : 6 × =

+ + + 4 =
 

Zadanie 165 

Do poniższych pustych pól, należy wpisać cyfry od 1 do 9 tak, aby rezultaty 

czterech działań były sobie równe. Każdą z cyfr można wykorzystać jednokrotnie.  

: = - = + = × 
 

Zadanie 166 

Do poniższych pustych pól należy wpisać 3 liczby trójcyfrowe utworzone za 

pomocą cyfr z zakresu od 1 do 9 tak, że każda z cyfr zostanie wykorzystana tylko 

jednokrotnie. Ponadto, należy zadbać, aby uzyskany iloczyn był największy z moż-

liwych.  

× × 
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Zadanie 167 

+ × + 8 =

3 + : 3 × = 5

- 4 - 3 × =

4 + × - =

+ 9 + + =
 

Rozwiązać poniższy re-
bus matematyczny. 

Zadanie 168 

:

=

× 

=

-

==-

 

W puste pola na poniższym rysunku, 
należy wstawić liczby z przedziału od 1 
do 9 tak, aby wypełnione zostały pokaza-
ne tam równości. Każda z liczb może być 
wykorzystana jednokrotnie. 

Zadanie 169 

+ : + =

2 × - 6 × =

: 4 + × = 69

× 7 + 3 - =

9 + + + =
 

Rozwiązać następujący 
rebus matematyczny. 
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Zadanie 170 

Rozwiązać następujący 
rebus matematyczny. 

9 + × 2 + =

+ : 4 + =8

: + 8 × = 0

: + × =5

3 + + + =
 

Zadanie 171 

Rozwiązać następujący 
rebus matematyczny. 

9 - + × 7 = 8

3 : - 4 × =4

4 + : × =

× + - =

4 + + + =
 

Zadanie 172 

Rozwiązać następują-
cy rebus matematyczny. 

: 2 + × =

+ 1 : 7 × =0

7 : - × = 9

3 × - × =

+ + + 6 =
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Zadanie 173 

2 : 4 + 2 × =

+ : 9 + = 9

+ 6 : × =

3 × - - =

4 + + + =
 

Rozwiązać następują-
cy rebus matematyczny. 

Zadanie 174 

2 × - × = 2

: + + =

6 - × 4 × =

+ 9 × - =5

+ + + 1 =

6

 

Rozwiązać następują-
cy rebus matematyczny. 

Zadanie 175 

+ : × =

4 : - × = 87

: 3 + + =

× 8 - 5 × =

+ 1 + + =

5

 

Rozwiązać następujący 
rebus matematyczny. 

Zadanie 176 

: 2 - + 9 =

× - 6 × =

3 + × - = 3

+ : 5 × =

+ 1 + + =

3

 

Rozwiązać następu-
jący rebus matema-
tyczny. 
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ROZDZIAŁ 8 
Zadania różne 

Rozwiązanie niektórych zadań z ostatniego rozdziału książki opisują liczby 

ułamkowe, które pojawiły się niemal jednocześnie z umiejętnością liczenia. Wy-

nik określenia ilości przedmiotów, pomiaru długości, powierzchni, objętości, ma-

sy czy czasu nie zawsze można było określić za pomocą liczby naturalnej. Ko-

nieczne było uwzględnienie fragmentów przedmiotów lub jednostek miary. Do 

tego celu można wykorzystać ułamki.  

Pierwszym ułamkiem, który poznali ludzie była połowa, następnie 1 4⁄ , 1 8⁄ , 

1 16⁄ , następnie 1 3⁄ , 1 6⁄ , 1 12⁄ . Przez długi czas wykorzystywano wyłącznie wy-

brane ułamki, przez co pomiar był mało dokładny. Przykładowo, podstawową 

miarą długości była stopa – pes. Mniejszymi jednostkami były: dodrans (3/4 sto-

py), bes (2/3 stopy), triens (1/3 stopy), quadrans (1/4 stopy), sextans (1/6 sto-

py), uncia (1/12 stopy), digitus (1/16 stopy), semuncia (1/24 stopy), sicilicus 

(1/48 stopy). W Chinach, ułamki dziesiętne były wykorzystywane przy pomia-

rach długości już w II wieku p.n.e., a do pomiarów masy i objętości w III wieku 

n.e. W Europie ułamki te zostały wprowadzone do użytku znacznie później.  

Zadanie 177 

Franio wymyślił nową zabawę: z pięciogroszówek układa on zapełnione w środ-

ku kwadraty. Jeżeli z posiadanej ilości monet ułoży on kwadrat o pewnym boku 

to pozostanie mu niewykorzystane 5 monet. Jeżeli bok kwadratu zwiększy on  

o jedną monetę, to zabraknie mu 8 monet. Z ilu monet Franio układa kwadraty? 

Zadanie 178 

Wyobraźmy sobie liczbę dwucyfrową, której suma cyfr wynosi 13. W poszuki-

wanej liczbie zamieńmy cyfrę dziesiątek z cyfrą jedności i odwrotnie, a następnie 

uzyskaną w ten sposób liczbę odejmijmy od jej pierwotnej postaci. Wtedy cyfra 

stojąca na miejscu jedności w otrzymanej różnicy jest równa 7. O jakiej liczbie 

mówiliśmy na początku? 

Zadanie 179 

Spróbuj znaleźć trzycyfrową liczbę, dla której suma możliwych liczb dwucyfro-

wych utworzonych z wykorzystaniem jej cyfr jest równa podwojonej wartości 

wspomnianej liczby.  
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Zadanie 180 

– Franio to rzeczywiście fenomenalny matematyk – stwierdził Jacuś. Okazało się, 

że był on świadkiem zdarzenia, które na stałe pozostawiło ślad w jego genialnej 

głowie. 

– W sklepie – mówił nasz przyjaciel – Franio kupił dwie przyprawy do zupy po 90 

groszy, dwie paczki makaronu po 2 złote 70 groszy każda oraz 3 kilogramy mąki i 6 

pudełeczek zapałek, nie pamiętam w jakiej cenie.  

– Wtedy, kasjer wydał mu paragon na kwotę 29 złotych i 17 groszy – kontynuo-

wał Jacuś – a Franio powiedział mu, że musiał się pomylić, bo kwota ta jest niepo-

prawna.  

– Wyobraźcie sobie, że kasjer przyznał mu rację i wydał nowy paragon –

zakończył swoją opowieść zdumiony Jacuś. 

Jak to się stało, że Franio tak szybko odkrył błąd? 

Zadanie 181 

Spróbuj określić najmniejszą liczbę, która podzielona na 11 lub 13 daje resztę 1, 

a przy dzieleniu na 17 reszta jest równa 11.  

Zadanie 182 

Kazio, na swojej kurzej fermie zatrudnił dwóch pracowników. Z pierwszym 

ustalił, że za każdy przepracowany dzień będzie mu płacił tyle złotówek ile dni on 

pracuje u niego. Drugiemu robotnikowi Kazio obiecał płacić jedną złotówkę wię-

cej niż pierwszemu. Po kilku dniach zwolnił się z pracy drugi robotnik, a dzień po 

nim pierwszy? Który z pracowników zarobił więcej i o ile? 

Zadanie 183 

U Frania ujawniły się zdolności pisarskie. Po wielu latach pracy wydał on ob-

szerną monografię poświęconą wróżeniu z fusów. Jak w każdej tego typu książce, 

jej strony zostały ponumerowane. Do tego celu Franio wykorzystał 2775 cyfr. Ile 

stron liczy sobie monografia?  

Zadanie 184 

Po zagrodzie Kazia biegały kury i psy. Razem miały one 20 głów i 52 nogi. Ile 

było kur, a ile psów? 

Zadanie 185 

Jacuś pozazdrościł Franiowi sukcesu wydawniczego. Dlatego, postanowił rów-

nież napisać i wydać książkę. Aby cieszyła się ona uznaniem czytelników posta-
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nowił wybrać jakiś aktualny temat, w którym posiada on wieloletnie doświad-

czenie. Po dłuższym zastanowieniu, wybór padł na Wykorzystanie fałszywych plo-

tek w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Był to strzał w dziesiątkę, już po kilku mie-

siącach 1500-stronicowa książka była rozchwytywana przez czytelników. Ile cyfr 

wykorzystał Jacuś do ponumerowania jej stron?  

Zadanie 186 

Franio kupił sobie domek na wyspie leżącej na środku jeziora. Aby docierać do 

niego o dowolnej porze, zakupił również niewielką łódkę. Pewnego dnia, wraca-

jąc z zakupów musiał przeprawić na wyspę wilka, kozę oraz kapustę. I tutaj po-

jawił się problem: łódka była tak mała, że mogła pomieścić jedynie Frania oraz 

wilka lub kozę, bądź kapustę. Jednak to nie był koniec problemów Frania: z oczy-

wistych powodów wilka nie można było zostawiać z kozą, a kozy z kapustą. Jak 

Franio rozwiązał ten problem? 

Zadanie 187 

Franio ma o dwie siostry więcej niż braci. O ile więcej córek niż synów posiada-

ją rodzice Frania?  

Zadanie 188 

Wykorzystując wyłącznie operację sumowania, liczbę 28 należy zapisać z po-

mocą pięciu dwójek, a liczbę 1000 z wykorzystaniem ośmiu ósemek.  

Zadanie 189 

Wykorzystując dowolne działania arytmetyczne, należy zapisać liczbę 100 za 

pomocą: a. pięciu jedynek; b. pięciu piątek. Zadanie b. rozwiąż na dwa sposoby.  

Zadanie 190 

Mareczek zdecydował wybrać się na wycieczkę rowerową. Planując przejażdż-

kę starał się on dobrać jej długość tak, aby przed zmrokiem wrócić do domu. W 

tym celu, wykorzystując mapę w skali 1:100000, założył, że średnia szybkość jaz-

dy będzie równa 15 km/godzinę, a długość trasy zmierzona na mapie – 120 cm. 

Jak długo będzie trwała wycieczka naszego bohatera? 

Zadanie 191 

W salonie samochodowym było 20 samochodów demonstracyjnych. Kazio pod-

czas pierwszej zmiany pomieszał etykiety kluczyków do samochodów. W ilu pró-

bach maksymalnie uda mu się dopasować kluczyki do samochodów? 
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Zadanie 192 

 

Pewnego razu Franio zobaczył domek,  
w którym jedno z okien było zabite de-
skami. Z okna na parterze wyglądał brą-
zowy diabełek, który poprosił Frania: 

– Rzuć kamyczkiem w wybrane okienka 
i zawołaj moich koleżków. Które z okien są 
w ich pokojach? Domyśl się sam! Pamiętaj 
jednak, że: w każdym pionowym i pozio-
mym rzędzie okien znajduje się tylko jedno 
okno z diabełkiem. Również tylko jeden dia-
bełek ma swoje okno na każdej z przekąt-
nych czterech czwórek okien.  

Do ilu okienek musi rzucić Franio kamy-
czek?  

Zadanie 193 

Suma pięciu kolejnych liczb jest równa 1989. Jakie to liczby?  

Zadanie 194 

W swoim gabinecie, Kazio, ma sejf, w którym przechowuje 

cztery rodzaje złotych przedmiotów: sztabki, monety, pier-

ścionki oraz łańcuszki. Przegródki sejfu, zawsze zapełnia on 

tak, aby w każdym z pionowych i poziomych rzędów, a także 

na każdej z przekątnych czterech czwórek przegródek nie 

było jednakowych przedmiotów. Niestety, w nocy zakradł 

się złodziej, który zostawił sejf pustym. Kazio ma poważny 

problem: nie pamięta, co zawierał sejf przed kradzieżą. Z pomocą przyszła sekre-

tarka, która pamiętała, gdzie znajdowały się w sejfie trzy przedmioty. Pomóż Ka-

ziowi przypomnieć sobie, jakie przedmioty leżały w pozostałych przegródkach.  

Zadanie 195 

O tym, że Franio to wyjątkowy miłośnik pieszych wędrówek wszyscy już wie-

dzą. Główny bohater znacznej części naszych zadań ma jeszcze jedną słabość: jest 

nią grzybobranie. Uwielbia on godzinami włóczyć się po lesie w poszukiwaniu 

kurek, gołąbków, maślaków czy rydzy. Od czasu kiedy las spłatał Franiowi psiku-

sa i przez cały dzień ukrywał przed nim drogę powrotną do domu, nasz bohater 

na grzybobranie wybiera się zawsze ze swoim ulubionym pieskiem Brysiem. Te-

raz zadanie: ile grzybków zbierze Franio wracając do domu najkrótszą trasą? Mo-
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że się on przemieszczać tylko w pionie i poziomie, po kwadracikach, niezajętych 

przez drzewa.  

 

Zadanie 196 

Pewna liczba osób przywitała się podaniem ręki. Wszystkich uścisków było 66. 

O jakiej liczbie osób mowa?  

Zadanie 197 

Na półkach w gabinecie Kazia leży ogrom nieużywanych książek. Robaki żyjące 

w gabinecie, zorganizowały sobie zawody w prostopadłym przegryzaniu się 

przez książki. Przed rozpoczęciem współzawodnictwa określiły sobie dystans: 

będą przegryzać się przez dwa tomy bajek Andersena. Kartki każdego z tomów 

posiadają razem grubość 2 centymetry, a okładki – 2 milimetry każda. Robaki 

przegryzać się będą od pierwszej strony pierwszego tomu do ostatniej strony 

drugiego tomu. Jednak w czasie zawodów, pomiędzy zawodnikami wybuchła 

kłótnia, okazało się, że startowali oni na różnych dystansach. Na jakim najkrót-

szym dystansie startowały robale?  

Zadanie 198 

Kazio ma wielki problem: za wszelką cenę musi dostać się do jaskini ze skar-

bami. Może się on poruszać wyłącznie pionowo lub poziomo, jednak musi przy 

tym unikać spotkań z wilkami, lisami, szczurami i dzikami, które chronią również 

wszystkie przyległe do nich kwadraty. Kazio nie może również przeskakiwać 

przez żadne kwadraty oraz zachodzić w bagno. Pomożecie Kaziowi w dotarciu do 

jaskini? Ile kwadratów, włączając początkowy i końcowy musi pokonać Kazio?  
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Zadanie 199 

Kwadrat wieku Frania w sumie z wiekiem Kazia daje 62, zaś kwadrat wieku Ka-

zia w sumie z wiekiem Frania 176. Ile lat ma każdy z nich? 

Zadanie 200 

Zbiornik z wodą do pojenia stadka krów Frania, napełniany jest z trzech róż-

nych źródeł. Korzystając z pierwszego źródła Franio napełni poidło w godzinę, z 

drugiego za 2 godziny, zaś z trzeciego za 3 godziny. Jak długo zajmie Franiowi 

napełnienie poidła, jednocześnie z trzech źródeł. 
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ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

1. 28 lat. 2. 9 marca. 3. Drożdżówka kosztuje 7 groszy. Franio jest bez grosza, 

a Kazio ma 6 groszy. 4. 15 minut. 5. Franio – 5 zł, Kazio – 2 zł. 6. 9,5 grosza. 

7. 12  minut 30 sekund. 8. 240 skoków. 9. Kazio – 5 złotych, Franio – 11 złotych, 

Jacuś – 13 złotych. 10. Kazio 16 – złotych, Franio 12 złotych.  

11. Biała – 7 złotych, czarna – 11 złotych, czerwona – 8 złotych, zielona – 6 

złotych; kanarkowa – 7 złotych. 12. Franio posiada 1 siostrę i 1 brata. Kundzia 

ma 3 siostry. 13. 2 kg. 14. 26. 15. -41 oraz -3. 16. Odpowiednio: 10 i 120. 17. Po 

240 dniach. 18. Franio – 28 lat, Mareczek – 21 lat. 19. Spotkali się po 22 godzi-

nach i 30 minutach. Kazio okrążył miasto 6 razy, Mieciu – 5 razy. 20. Kazio ma 4 

lata.  

21. W przeciągu 
6

11
 miesiąca. 22. W klasie jest 5 chłopców i 8 dziewczynek.  

23. Wagonów było odpowiednio 11, 15, 13, 19 i 17. 24. 60 buraków. 25. Po 23 

dniach. 26. 24 lata. 27. 8 kilometrów. 28. 192 orzechy. 29. 22781 złotych i 25 

groszy. 30. 60 lat.  

31. Chleby niosło: pięciu mężczyzn, jedna kobieta i sześcioro dzieci. 32. Pierw-

sza kobieta – 3 zł, druga – 7 zł. 33. Dni: pierwszy – 27; drugi – 27; trzeci – 54; 

czwarty – 108. 34. 5 godzin. 35. 12 razy. 36. Choć nasz obrażalski intelektualista 

– Franio – nie był go w stanie rozwiązać, w istocie jest to nadzwyczaj proste. 

Dziadek miał 55 lat, ojciec 35, a syn 10 lat. 37. Bułka kosztuje 4 zł 20 gr, a rogalik 

2 zł 80 gr. 38. 100 kilometrów. 39. 16 osób. 40. Franio otrzymał 56, a Jacuś 40 zł.  

41. Były 4 dziewczynki i 3 monety. 42. Na składzie było 15 klocków sosno-

wych i 5 grabowych. 43. a=2. 44. Wron było 10, a brzóz – 6. 45. 35 dni. 46. An-

drzejek –7, Mareczek – 9 pionków. 47. Siedmioro. 48. 30 lat. 49. 8 dnia. 50. Kazio 

powinien otrzymać 5 zł.  

51. 10 dnia. 52. Franio – 51 lat, Mareczek – 17 lat. 53. 48 złotych. 54. I – 270 

ton, II – 130 ton, III – 170 ton. 55. 12 kilometrów na godzinę. 56. Po 16 dniach 

i 12 godzinach. 57. 7 śliwek, ma wagę jednej gruszki. 58. 8 kilogramów. 59. O 
1

12
. 

60. 40 metrów sześciennych drzewa grabowego i 60 bukowego.  
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61. 25 złotych. 62. Za 7 lat. 63. 47 pociągów. 64. 15 siatek trzykilogramowych 

i 9 siatek pięciokilogramowych. 65. O 20%. 66. Po 18-tu latach. 67. 3 siostry  

i 4 braci. 68. 120 metrów. 69. 36 dni. 70. Łyżka stołowa – 7 złotych, łyżeczka –  

– 3 złote.  

71. 3 kilogramy. 72. 41943 złote 3 i 
3

4
 grosza. 73. Diofantos umarł w wieku 

84 lat. 74. Franio –8 złotych, Jacuś – 40 złotych, Kazio – 200 złotych. 75. 18 go-

dzin. 76. 640 metrów. 77. Pies – 80 złotych, krowa – 320 złotych, koń – 1280 zło-

tych. 78. 25 złotych. 79. 
7

60
 kilometra. 80. 99 złotych i 99 groszy.  

81. Kurczątko – 2 złote, kaczuszka – 4 złote, gąska – 5 złotych. 82. Pierwsze 

rozdanie: 159, 267, 348. Drugie rozdanie: 357, 249, 168. 83. 4 minuty. 84. Dwie. 

85. 4 kotki. 86. Również dwuzłotówkę. 87. 3 wróble. 88. 3 minuty. 89. Do Rze-

szowa szedł sam Franio. 90. 60 km.  

91. Zawsze. 92. Niestety nie. Zające z zasady nie mówią ludzkim głosem.  

93. Oczywiście, że nie! Jeżeli Kazio zwróci mniejszy worek to otrzyma z powro-

tem 5 złotych. Aby otrzymać większy worek, powinien dodać jeszcze 5 złotych. 

94. 3 ryby ułożył w kształcie litery rzymskiej XI. 95. 8, 69, 88 i in. 96. 4 pałeczki – 

– 8 końców, 5 pałeczek – 10 końców, 5 i pół pałeczki – 12 końców. 97. 1961.  

98. Niestety nie, bo była to nieznana papuga. 99. Były mokre. 100. Kilogram do-

wolnego metalu jest zawsze warty więcej niż pół kilograma.  

101. Tak, ponieważ w spotkaniu brali udział genialny Franio, jego syn oraz 

wnuk, czyli dwóch ojców i dwóch synów. 102. Zawsze. 103. Oboje będą w jedna-

kowej odległości. 104. 1 i ½. 105. Ceny są identyczne. 106. Zadanie nie posiada 

rozwiązania. 107. Z taką samą prędkością, bowiem 75 minut to 1godzina 15 mi-

nut. 108. 300 kilometrów. 109. 66 sekund. 110. Po 15 minutach. 

111. Po 120 dniach. 112. 4 grudnia 2013 roku. 113. Po 6 dniach. 114. Kazio 

zjawi się w pracy o godzinie 18.00. 115. Ma 4 równoważne rozwiązania: 1. przed: 

7.30>G>7.00, po: 10.00>G>9.30; 2. przed: 8.00>G>7.30, po: 10.30>G>10.00; 

3. przed: 4.30>G>4.00, po: 8.00>G>7.30; 4. przed: 5.00>G>4.30, po: 7.30>G>7.00. 

116. 8 rano. 117. 25 tygodni, 4 i 
4

5
 godziny, czyli 175,2 dnia. 118. Brat 50 złotych, 

siostra 40 złotych. 119. Wystarczy dać każdej z czterech koleżanek po buraku, 

piątej burak z koszykiem. 120. Franio – 13, Kazio – 7, Jacuś – 4.  

121. Długości to odpowiednio: 2 i 
8

11
 metra oraz 2 i 

8

11
 decymetra. 

122. Pierwsze – 20 złotych, drugie – 25 złotych, trzecie – 30 złotych, czwarte –  
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– 35 złotych. 123. Kazio – 2, Franio – 4, Jacuś – 1, Andrzejek – 2, Mareczek – 

– 2. 124. Andrzejek rozdał 75 jabłek. 125. 504 jaja. 126. Liczbą taką jest 58.  

127. Liczbą taką jest 2520. 128. 301 sztuk. 129. Stadko Kazia liczyło 7 kur. 

Pierwszy z kupców kupił 4 kury, drugi 2, trzeci zaś jedną.  

130.  

Rozwiązanie 1: 

 Skrzynie 

 Pełne Półpuste Puste 

Franio 2 3 2 

Kazio 2 3 2 

Jacuś 3 1 3 

Rozwiązanie 2: 

 Skrzynie 

 Pełne Półpuste Puste 

Franio 3 1 3 

Kazio 3 1 3 

Jacuś 1 5 1 

131. Żona – 4000, syn – 8000, córka – 2000 złotych. 132. Franio – 7 złotych, 

Kazio – 1 złoty.  

133.
2 1
1 2

 134.
3 1 2
1 2 3
2 3 1

 135.
2 1 3
3 2 1
1 2 3

 136.
2 3 1
1 2 3
3 1 2

 137.

7 > 6 > 5
> < <

8 > 1 < 4

< <

<
9 > 2 < 3

 

138. 
9 4 2
1 8 6
5 3 7

 139. 
6 7 2
1 5 9
8 3 4

 140. 

2 9 7 11 4

8 12 13

6 11 5 14 9

7 13 12

1 9 8 11 3
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141.
3 4 2 1
2 1 4 3
4 3 1 2
1 2 3 4

 142. 

1 6 7

2

94

58

3

 143. 

1 3 2 4
2 4 3 1
4 2 1 3
3 1 4 2

 144. 

6 4 2 8
2 8 4 6
8 2 6 4
4 6 8 2

 

145. 

8 + 7 - 2

- + × 

1 × 9 + 4

× - +

6 × 3 - 5

 146. 

1 12 1 14
2 13 8 11
16 3 10 5
9 6 15 4

 147. 

1 8 13 12
14 11 2 7
4 5 16 9
15 10 3 6

 

148. Liczba 134689 = 3672. 149. 

0 1 2 3 4
1 2 3 4 0
2 3 4 0 1
3 4 0 1 2
4 0 1 2 3

 150. 

0 1 2 3 4
4 0 1 2 3
3 4 0 1 2
2 3 4 0 1
1 2 3 4 0

 

151. Franio powinien położyć dwie dowolne monety na wadze. Jeżeli waga 

będzie w równowadze, to fałszywą jest trzecia z monet. Jeżeli waga znajduje się 

w nierównowadze, fałszywą jest moneta z szalki podniesionej do góry. 152. Franio 

powinien położyć dwie dowolne monety na wadze. Jeżeli waga będzie w równo-

wadze, to fałszywą jest trzecia z monet. Jeżeli waga znajduje się w nierównowa-

dze, z wagi należy zdjąć lżejszą monetę i na jej miejsce położyć trzecią, nie ważo-

ną. Jeżeli waga znajduje się w równowadze, to fałszywą jest moneta zdjęta z niej. 

W przeciwnym przypadku, cięższa moneta jest fałszywa. 153. Pierwsza beczka – 

30 wiader, druga beczka – 18 wiader.  

154. 

 8 kilogramów 3 kilogramy 5 kilogramów 

Przed przelewaniem 8 3 0 

Po pierwszym przełożeniu 8 0 3 

Po drugim przełożeniu 6 0 5 

155. 

 3 litry 2 litry 1 litr 

Przed przelewaniem 3 0 0 

Po pierwszym przelaniu 1 2 0 

Po drugim przelaniu 1 1 1 
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156. Oczywiście, że może. Na początek powinien położyć na każdej z szalek po 

trzy monety. Jeżeli waga znajduje się w równowadze, to fałszywa moneta znajdu-

je się pośród trzech pozostałych, w przeciwnym przypadku wśród monet znajdu-

jących się na wadze. W ten sposób, Franio podczas pierwszego ważenia określił 

trzy monety, wśród których znajduje się fałszywa. Drugie ważenie określa fał-

szywą monetę. Można go wykonać podobnie, jak w jednym z poprzednich zadań.  

157. 

 4 litry 3 litry 2 litry 

Przed przelewaniem 4 0 0 

Po pierwszym przelaniu 2 0 2 

Po drugim przelaniu 0 2 2 

158. Potrzebne są dwa ważenia. 159. Nasz niestrudzony bohater powinien po-

dzielić monety na trzy części, każda po 27 sztuk. Następnie, za pomocą pierwsze-

go ważenia określić w której z części znajduje się fałszywa moneta. Wybraną 

część powinien on podzielić na 3 równe części, każda po 9 monet. Drugie ważenie 

powinien wykorzystać on do określenia, w której z części znajduje się fałszywa 

moneta. Dalej, powinien on podzielić część zawierającą fałszywą monetę na 3 

części po 3 monety i za pomocą trzeciego ważenia część z poszukiwaną monetą. 

Ostatnie, czwarte ważenie określa fałszywą monetę.  

160. 

 5 litrów 3 litry 2 litry 

Przed przelewaniem 5 0 0 

Po pierwszym przelaniu 2 3 0 

Po drugim przelaniu 2 1 2 

Po trzecim przelaniu 4 1 0 

Uwaga: powyższe rozwiązanie jest jednym z możliwych. 

161. 
 6 litrów 4 litry 3 litry 

Przed przelewaniem 6 0 0 

Po pierwszym przelaniu 2 4 0 

Po drugim przelaniu 2 1 3 

Po trzecim przelaniu 5 1 0 

Po czwartym przelaniu 5 0 1 

Uwaga: powyższe rozwiązanie jest jednym z możliwych. 
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162. 

 7 litrów 4 litry 3 litry 

Przed przelewaniem 7 0 0 

Po pierwszym przelaniu 4 0 3 

Po drugim przelaniu 4 3 0 

Po trzecim przelaniu 1 3 3 

Po czwartym przelaniu 1 4 2 

Uwaga: powyższe rozwiązanie jest jednym z możliwych. 

163. 

1 + 2 + 3 = 6

+ + + +

3 + 5 - 4 = 4

+ + - -

5 - 2 + 6 = 9

= = = =

9 - 9 + 1 = 1

 

164. 

2 7 : 9 + 7 × 5 = 5 0

6 + 2 : 4 × 1 = 2 21

9 - 7 + 1 × = 1 86

8 + 4 : 6 × 2 = 4 42

5 0 + 2 + 8 + 4 = 3 42 1 4 1

 

165. 
65 : 8 = 9 - 2 = 3 + 4 = 1 × 7

 

166. 49 1 × 8 5 2 × 7 6 3  



63 

 

167. 

2 + 5 × 3 + 8 = 2 9

3 + 2 : 3 × = 1 53

9 - 4 - 3 × = 1 89

4 + 8 × 6 - 2 = 4 66

1 8 + 9 + 5 + 6 = 0 82 1 4 1

1

 

168. 

6

:

2

=

3

4× 

=

7

-

5

= 8=1-9  

169. 

7 + 8 : 5 + 8 = 1 9

2 × 9 - 6 × 1 = 2 84

8 : 4 + 2 × = 7 69

2 × 7 + 3 - = 5 43

1 9 + 8 + 6 + 4 = 7 72 7 5 1

11

1

1

4
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170. 9 + 8 × 2 + 9 = 4 3

6 + 9 : 4 + 2 = 2 98

2 : 1 + 8 × = 3 03

6 : 2 + 6 × = 4 55

4 3 + 9 + 0 + 5 = 4 72 3 4 1

1

2 1

 

171. 

9 - 8 + 3 × 7 = 2 8

3 : 3 - 4 × = 2 84

4 + 8 : 2 × = 4 88

2 × 9 + 1 - = 2 89

4 8 + 8 + 8 + 8 = 3 22 2 2 1

3

9

 

172. 

6 : 2 + 2 × 5 = 2 5

3 + 1 : 7 × 1 = 2 00

7 : 3 - 6 × = 3 93

3 × 4 - 0 × = 5 68

3 9 + 0 + 5 + 6 = 4 02 2 5 1

2 1

2

1 2

 

173. 2 : 4 + 2 × 8 = 4 0

7 + 1 : 9 + 1 = 1 97

2 + 6 : 6 × = 3 93

3 × 9 - 2 - = 2 41

2 4 + 0 + 9 + 9 = 2 24 1 3 1

1

1

1

1
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174. 2 × 9 - 1 × 6 = 3 2

0 : 2 + 9 + = 2 17

6 - 4 × 4 × = 2 43

3 + 9 × 3 - = 3 15

2 1 + 4 + 2 + 1 = 0 82 3 3 1

1

6 1  

175. 

2 + 8 : × 6 = 3 2

4 : 2 - 3 × = 2 87

9 : 3 + 9 + = 2 19

3 × 8 - 5 × = 3 64

2 8 + 1 + 2 + 6 = 1 72 3 3 1

1

5 1

1

 

176. 8 : 2 - + 9 = 2 0

2 × 9 - 6 × = 2 42

3 + 2 × 0 - = 3 91

7 + 8 : 5 × = 2 17

2 0 + 1 + 4 + 9 = 0 42 2 3 1

3 1

1 1

 

177. Z 41 lub 25. 178. O liczbie 85. 179. Liczbą taką jest 198. 180. Kwota, którą 

Franio powinien zapłacić za przyprawę i makaron jest krotna liczbie 3. Podobnie, 

krotną trójce powinna być kwota za mąkę i zapałki, a tym samym i kwota na pa-

ragonie. Wspomnianej krotności nie było w sumie widniejącej na paragonie i stąd 

Franio wiedział o błędzie.  

181. Jest to liczba 2289. 182. Pierwszy zarobił więcej o złotówkę. 183. 961 

stron. 184. 14 kur i 6 psów. 185. 4893 cyfry. 186. Rejs 1:   Franio i koza;   

Franio. Rejs 2:   Franio i wilk;   Franio i koza. Rejs 3:   Franio i kapusta; 

  Franio. Rejs 4:   Franio i koza. 187. O jedną córkę więcej niż synów. 

188. 28=22+2+2+2 oraz 1000=888+88+8+8+8. 189. a. 100=111-11, b. 100=5×5× 

×5-5×5 lub 100=5+5+5+5 ×5. 190. 8 godzin. 

191. 190.  
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192. Do 4 okien.  

193. 395, 396, 397, 398 oraz 399.  

194.  195. 7 sztuk. 196. O 12-tu osobach.  

197. 4 milimetry. 198. 30 – patrz rysunek:  

199. Franio 7, Kazio 13. 200. Zajmie to 
6

11
 godziny. 
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