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1. W komórki tablicy 7×7 wpisujemy liczby całkowite. Rozstrzygnąć, czy można tak wpisać
liczby, aby suma liczb w każdym wierszu tablicy była liczbą nieparzystą, a suma liczb w każdej
kolumnie była liczbą parzystą.

2. Rozstrzygnąć, czy istnieją takie liczby całkowite a, b, c, d, e, że
a+b+c+d+e=2020 i abcde=520.

3. W miejsce ∗ należy wstawić jeden ze znaków: „+” albo „−”. Rozstrzygnąć, czy istnieją
takie nieparzyste liczby całkowite: a1, a2, a3, . . ., a10, a11, że można dla nich tak dobrać znaki
„+” oraz „−”, aby zachodziła równość

a1 ∗a2 ∗a3 ∗· · ·∗a10 ∗a11=2020.

4. W każdym wierzchołku dziewięciokąta foremnego została wpisana jedna liczba: +1 albo
−1. Na bokach tego wielokąta wpisano liczby, które są iloczynami liczb wpisanych w wierz-
chołkach przy danym boku. Czy suma liczb wpisanych na bokach tego wielokąta może być
równa zero?

5. Wybieramy pięć liczb całkowitych: a, b, c, d, e. Czy można te liczby wybrać tak, aby
liczby

a+b, b+c, c+d, d+e, a+c, b+d, c+e, a+d, b+e, a+e

były, w pewnej kolejności, dziesięcioma kolejnymi liczbami całkowitymi?

6. Cztery początkowe wyrazy pewnego ciągu to: 2, 2, 1, 1, . . . Każdy następny wyraz tego
ciągu jest cyfrą jedności sumy czterech wyrazów bezpośrednio go poprzedzających. Czy w tym
ciągu wystąpi blok: 6, 7, 8, 9?

7. Rozwiązać równanie xy(x+111y)= 201910 w zbiorze liczb całkowitych.

8. Dowieść, że krawędzi sześcianu nie da się tak ponumerować liczbami od 1 do 12, aby suma
numerów krawędzi wychodzących z każdego wierzchołka była taka sama.

9. Dane są takie liczby całkowite a1, a2, . . ., a221, a222, że a1 ·a2 ·. . .·a221 ·a222=1.Wykazać,
że

a1+a2+ · · ·+a221+a222 6=0.

10. Liczby całkowite a, b, c, d spełniają równość a2+b2= c2+d2. Wykazać, że liczba
a+b+c+d

jest liczbą parzystą.

11. Czy istnieją takie liczby całkowite a, b, c, d, e i f , dla których liczby
a−b, b−c, c−d, d−e, e−f, f−a,

wypisane w pewnej kolejności, są kolejnymi liczbami całkowitymi?

12. Rozstrzygnij, czy istnieją takie liczby całkowite a, b, c, dla których
(9a−5b)(7b−3c)(5c−a)= 123456789?


