
Zimowa Szkoła Matematyki w Starej Dąbrowie 20-22.01.2005

Pierwszy semestr dobiegł końca, a uczniów czekały jeszcze trzy tygodnie nauki. Uznałam, 
że pora na jakąś odmianę, która pobudzi zmęczone umysły. Postanowiłam zabrać swoją klasę gdzieś 
w las niedaleko Warszawy. Na trzy dni. Z matematyką, wycieczkami, szyframi i teatrem. 

W czwartkowe popołudnie po lekcjach zabrałam całą klasę i  dwie swoje uczennice z 
trzeciej klasy, które przygotowały prezentację i zadania z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa do 
Puszczy Kampinoskiej. Do tego sporo papieru różnych rozmiarów i kolorów i tablicę ogłoszeń. 
Wokół niej toczyło się przez następne 51 godzin życie wycieczki. Wkrótce po przyjeździe Ania i 
Kasia przypięły do niej zadania wraz z określeniem godziny, do której należy je oddać. 

Ja po pół godzinie dołączyłam do nich z pierwszym zestawem zadań.
I Liga zadaniowa 
termin oddania – czwartek, godzina 22.00
Zadanie 1
Punkty D, E są odpowiednio środkami boków BC i AC w trójkącie ABC, zaś O jest środkiem 
ciężkości tego trójkąta. Zakładając, że pole trójkąta AOE równa się s, oblicz pole:
a) trójkąta BOD
b) czworokąta CDOE
c) trójkąta EOD
Zadanie 2
Pole trójkąta DEF równe jest s (patrz rys.), 
przy czym punkty D, E, F są odpowiednio 
środkami odcinków AF, BD, i CE. Oblicz 
pole trójkąta ABC.
Zadanie 3
Czy istnieje trójkąt, którego wysokości są 
równe 3cm, 3/2cm, 1cm?
Zadanie 4
Punkty M, N są środkami boków 
równoległoboku ABCD. Proste AM i AN 
przecinają przekątną BD odpowiednio w 
punktach E i F. Oblicz stosunek pól:
a) trójkąta ADN i czworokąta ANCM;
b) trójkąta ADF i trójkąt BCD;
c) czworokąta EFNM i równoległoboku ABCD.
Zadanie 5
Podstawy trapezu mają długości a, b, przy czym a >b. Przekątna trapezu odcina od niego trójkąt 
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prostokątny równoramienny, którego przeciwprostokątna jest mniejszą podstawą trapezu. Oblicz 
pole trapezu.
Zadanie 6
Kąt zewnętrzny w trójkącie równoramiennym ma miarę 100°. Wyznacz miarę kąta, jaki tworzą 
wysokość i dwusieczna poprowadzone z jednego z wierzchołków podstawy. 

No i się zaczęło. W każdym pokoju albo towarzystwo siedziało na łóżkach w otoczeniu 
kartek i zeszytów ze szkicami rozwiązań, albo stało pod tablicą i kłóciło się o poprawność 
rozwiązań, albo
grało w szachy. I nie dało by się tego pewnie długo utrzymać, gdyby nie przewrotny pomysł 
wykorzystania leżącego w pobliżu (cóż to jest 11km dla młodych nóg?) średniowiecznego 
grodziska „Zamczysko”. Skoro grodzisko, to kasztelanie, skoro kasztelanie, to powinny mieć 
swojego kasztelana. A skoro ród starożytny i sławny, to powinien mieć herb. Zatem 32 osoby 
zostały podzielone na pięć kasztelanii, każda z kasztelanem, nazwą i herbem. Szachmani, 
Wieprzosławy, Krowodojki, Piwowary i Mądrosławy rozpoczęli współzawodnictwo zdobywając i 
tracąc punkty za porządek w pokojach, poprawnie rozwiązane zadania, punktualność, znów 
zadania, historię i przedstawienia. I za zadania. Pierwsza liga skończyła się we czwartek o 22-giej.

Piątek przywitał nas lekko prószącym śniegiem i koniecznością wyprawy zimą po lesie.

Wróciliśmy zmęczeni, ale rozgrzani. Pora więc na II ligę:
II Liga zadaniowa
termin oddania 15.30
Zadanie 1
Oblicz długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego, jeżeli długości przyprostokątnych są 
równe:
a) 3 i 4
b) 6 i 8 
c)  i 

Zadanie 2
Oblicz obwód i pole kwadratu, jeżeli długość jego przekątnej jest równa .

Zadanie 3
Sprawdź czy trójkąty o następujących długościach boków są prostokątne. Uzasadnij!
a) 2, 7, 6
b) 6, 10, 8
c) , 1, 1, 
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Zadanie 4
Superfarmer John ma kwadratowy staw rybny o powierzchni 2 arów. Do każdego brzegu stawu 
przylegają jednakowe pastwiska o kształcie takich trójkątów równoramiennych, że cała posiadłość 
superfarmera ma kształt kwadratu. Jaka jest jej powierzchnia?
Zadanie 5
Wyznaczyć pole i obwód ośmiokąta, w którym wszystkie kąty wewnętrzne są równe, zaś boki mają 
długości 1, , 1, , 1, , 1,  w podanej kolejności.

I dopiero teraz zobaczyłam efekty podziału na kasztelanie. Nie trzeba było tłumaczyć i 
namawiać, zasady były jasne. Grupy pracowały razem, tłumaczyli sobie zadania, szukali innych 
wyjść.

Oceniłam, wpisałam do tablicy wyników. Emocje wzrosły. Po południu rozpoczęliśmy 
zawody. Zasady? Startują 6-osobowe drużyny. Każda drużyna ma pół godziny na rozwiązanie 10 
zadań poza salą, następnie spotykamy się znów i na zmianę wywołujemy zawodnika do prezentacji 
kolejnego zadania. Trzeba tylko pilnować, by różnica wywołań między zespołami i zawodnikami 
nie była większa niż jedno.

Drużynowe zawody matematyczne - Stara Dąbrowa 01.2005
1. Dany jest kwadrat ABCD i leżące wewnątrz niego trójkąt równoboczny ABE. Oblicz miarę kąta 
CED.

Zadanie rozwiązał Piotr.
- No to tu mamy kwadrat, tu ten trójkąt. Tu jest 60o, tu 30o.
- A dlaczego 30o? - wnikliwie dopytywało się jury w osobie Kasi.
- Bo jak od 90o odejmę 60o to będzie 30o - z miną cierpiętnika odparł referent.
- No dobrze, chciałyśmy, żeby wszyscy wiedzieli. Kontynuuj.
- A co ja mam obliczyć? - śmiech z sali. - A, ten kąt - zaznacza na rysunku kąt CED. No to tu mamy 
trójkąt równoramienny - pokazuje AED - tutaj też - pokazuje BEC. - Policzmy kąty.
Głos z sali:
- To może policzysz ten kąt AED?
- A ten? No dobra. Ten ma 150o.

2. Czy liczba zaczynająca się cyfrą 1, kończąca cyfrą 5 i zawierająca (3n+1) trójek jest podzielna 
przez 45?
Ciekawe tłumaczenie przedstawiła Zuzia:
Podzielny przez 45, tzn przez 5 i 9. Przez 5 jest, teraz jeśli n jest parzyste, to mamy 6n trójek i  
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jeszcze jedną, czyli 3*6n jest podzielne przez 9, a ta dodatkowa trójka z 1 i 5 też daje sumę 9. A jeśli  
n jest nieparzyste to 3*6n dzieli się przez 9 i jeszcze zostają cztery trójki, czyli 12 i jeszcze sześć z  
jedynki i piątki.

3. Poukładaj rosnąco liczby: 662 2186, 593, 3155, 4124.

To zadanie sprawiło dużą trudność, ponieważ nie omawialiśmy jeszcze potęgi potęgi. Ale i tu 
znalazło się rozwiązanie (widoczne na zdjęciu obok), które zaproponował Bartek. I choć pomylił się 
w podnoszeniu 35, to jednak cztery punkty za zadanie uzyskał.

4. Oblicz pole trapezu, którego wysokość wynosi 12j, a przekątne mają długości 15j i 20j.
Z tym zadaniem jako pierwsza zmagała się Justyna. Założyła, że przekątne są prostopadłe do siebie 
(podobne zadania rozwiązywaliśmy w klasie), czego komisja nie przyjęła. Następnie zadanie 
rozwiązała Kamila nie korzystając z twierdzenia Pitagorasa tylko zauważając wielokrotności 
złotego trójkąta. Za swoje rozwiązanie otrzymała 5 punktów.

5. Jaka będzie reszta z dzielenia pewnej liczby przez 15, jeśli przy dzieleniu przez 90 reszta ta 
wynosi 56?
Zadanie okazało się trudne tylko w kwestii zapisu, bowiem komisja zażądała ogólnego zapisu, a nie 
rozpatrzenia jednego konkretnego przypadku.

6. W jakim dniu tygodnia urodził się Wojtek, jeśli dzisiaj skończył 14 lat?
Tu mieliśmy chwilę zawahania, bo zadanie zadane w piątek należało rozwiązać w sobotę. Na 
szczęście każdy zespół ten problem dostrzegł. Odpowiedź oczywiście była poprawna i o dzień 
późniejsza, niż to zespoły przygotowały wcześniej i znów Paweł rozwiązał je poprawnie.

7. Znajdź liczbę czterocyfrową SAAM taką, że MI + FUKO = SAAM
Referująca rozwiązanie Justyna zwróciła uwagę na dużą ilość rozwiązań. Komisja poprosiła o 
jedno. Justyna napisała: 

8. Ośmiolitrowe naczynie wypełnione jest wodą. Przy pomocy dwóch pustych naczyń o pojemności 
3 litry i 5 litrów odmierz dokładnie 4 litry wody.
To zadanie rozwiązał Grześ przelewając i zapisując stany po przelaniu:
8 5 3
2 5 0
3 2 3
6 2 0
6 0 2
1 5 2
1 4 3
- No to gdzie są te 4 litry - dopytywali się koledzy.
- Przecież widać, że w środkowej.

9. Podaj 2004 cyfrę rozwinięcia dziesiętnego ułamka 7/13.
Łatwe - zakrzyknęła klasa, kiedy podałam to zadanie. A ułamek 7/13 jakoś ostatnio często się w 
naszej matematyce przewija. Nawet sama tego nie zauważyłam.

10. Jakiego rodzaju jest trójkąt, którego dwa boki mają długości 10cm i 5cm, a kąt pomiędzy nimi 
ma 60o

Za to zadanie zabrał się Wojtek. Narysował poprawnie sytuację geometryczną i stanął rozkładając 
ręce.
- No pewnie ostrokątny - powiedział nieśmiało.
- Nie - zakrzyknął Paweł, który opanował już własności trójkąta równobocznego. - To jest  
prostokątny.



I to właśnie Pawłowi komisja przyznała punkty

Ten pierwszy raz był najtrudniejszy. Musieliśmy się nauczyć zasad - tak samo zawodnicy, 
jak i jury (dziewczyny z III klasy i ja). Szło długo, ale opanowaliśmy metodę. Postanowiliśmy też 
przełożyć pozostałe 5 zadań na następny dzień, bo czas nas gonił i planowana gra nocna.
Jak wiadomo umysł nie lubi próżni - musi się zajmować czymś, co lubi. Skoro nie można grać w 
szachy, to porozwiązujmy szyfry. A potem nocną porą poszukajmy drogi w lesie. Szczęśliwie nie 
padało.

I tak nastał poranek dzień trzeci.
Dokończyliśmy zawody dodając zadania:

11. Przekątne czworokąta wypukłego ABCD przecinają się w punkcie S. Pole trójkąta ABC wynosi 
300m2, pole trójkąta BCS wynosi 200m2, pole trójkąta CSD wynosi 300m2. Oblicz pole trójkąta 
ADS.
Mogłam sprawdzić pamięć niektórych uczniów, bo podobne zadanie sygnalnie pokazałam w klasie.  
Tym razem trzech kolejnych zawodników nie potrafiło rozwiązać go poprawnie. Dopiero ....  
powtarzając argument o wspólnej wysokości i stosunku podstaw podał poprawną odpowiedź - 150.

12. Sześciokąt foremny ABCDEF ma pole 36m2. Znajdź pole 
zakreskowanej figury.
Za zadanie wzięła się Karolina szybko znajdując trójkąty o 
równych polach

13. Każda liczba, która dzieli się przez 6 i 9, dzieli się przez:
a) 54  b) 18 c) 2 d) 27
Do tego zadania zaproszono Anię. Wskazała wszystkie 
odpowiedzi jako poprawne. Dopiero pytanie komisji, czy 18 
dzieli się przez 54 mocno zbiło ją z tropu. Odstąpiła więc 
zadanie pytającym. Delegatka Krowodojek szybko 
przypomniała, że 6 i 9  nie są względnie pierwsze, że NWD(6, 
9) = 18, więc tylko odpowiedzi b ic są poprawne. Komisja podzieliła punkty 2 : 3.

14. Jacek nie ma starszych braci ani młodszych sióstr. Jego siostra Aldona nie ma młodszych braci 
ani starszych sióstr. Możemy stąd wnioskować, że:
a) Aldona nie ma żadnej siostry
b) Jacek nie ma żadnego brata
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c) Aldona jest starsza od Jacka
d) Jacek jest starszy od Aldony.
Oczywistym wnioskiem był fakt, że przy tak skonstruowanym pytaniu Jacek i Aldona muszą być 
bliźniakami, na dodatek urodzonymi jednocześnie. Czyli odpowiedzi a i b poprawne (przy tym 
założeniu), c i d niepoprawne

15. Czy liczba a = 5 042 176 803 021 jest sześcianem liczby naturalnej?
Zadanie rozwiązał Mateusz wykazując, że nie może być, bo 3 dzieli ją tylko raz. Niestety nie mógł  
na tym skończyć, bo koledzy zaczęli się domagać objaśnienia. Zaczął więc bardzo zawile tłumaczyć,  
że coś nie może być, jeśli coś jest. Błagalny wzrok klasy spoczął na pustej kartce na ścianie.
- Czy 2333 jest sześcianem jakiejś liczby? - spytałam.
- tak, 6 - padła natychmiast odpowiedź.
- A 233?
- Noo, nie. Aha - widziałam, jak coraz więcej osób rozumie problem.
Komisja zaliczyła Mateuszowi rozwiązanie na 5 punktów.

Ugruntowaliśmy naszą wiedzę i sposób pracy. Nadeszła pora na finały:
1. Pewna liczba przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Oblicz resztę z dzielenia tej liczby przez 6.
2. Dany jest trójkąt równoramienny ABC (|AB| = |AC|), w którym kąt BAC = 70o. Na półprostej BA 
odłożono odcinek BD taki, że |BD| = 2|BA|. Oblicz miary kątów wewnętrznych trójkąta BDC.
3. W pewnym sklepie z zabawkami w czasie promocji trwającej tydzień zakupy zrobiło 1430 
klientów. Co 55 klient otrzymał w nagrodę piłkę, co 65 maskotkę. Ilu klientów otrzymało obie 
nagrody?

4. Wiadomo, że -1 < c < 0. Uporządkuj w kolejności niemalejącej liczby c ,c2 ,2c ,− 1
2

c , 1
3

c .

5. Z pewnego lotniska wystartowały dwa samoloty, jeden pod kątem 30o, drugi 60o. Jaka jest różnica 
wysokości pomiędzy nimi?

Miało być tylko pięć zadań, ale po ich rozwiązaniu trzeba było zorganizować dogrywkę, tym 
razem na czas:
6. W trapezie ABCD na podstawie AB obrano punkt M, na podstawie CD punkt N. Odcinki AN i 
DM przecinają się w punkcie E, odcinki CM i BN w punkcie F. Oblicz pole czworokąta ENFM, 
jeśli pole trójkąta AED wynosi 7j2, a pole trójkąta CFB wynosi 4j2.
7. Czy liczby postaci (7k + 3) i (2k + 1) są względnie pierwsze?

W pracy jury dzielnie mi pomagały Ania i Kasia oceniając poprawność odpowiedzi, tworząc 
własne zadania i odpytując odpowiadających. Założone współzawodnictwo nie tylko wzmocniło 

Ilustracja 5Mateusz tłumaczy zadanie o samolotach



więzi w klasie, ale wyraźnie zmotywowało do pracy. I wyglądało na to, że uczniowie dobrze się 
bawili, a przy okazji sporo nauczyli. Podział na kasztelanie działa dalej i już się one zabrały za 
rozwiązywanie kolejnej ligi zadaniowej.

Z dydaktycznego punktu widzenia udało mi się spojrzeć na uczniów bardziej indywidualnie, 
dostrzec istotne różnice w sposobie rozumowania, a przede wszystkim wyłonić czołówkę już 
sprawnie myślących i posiadających dużą wiedzę. Poćwiczyliśmy działania na potęgach, geometrię 
ze szczególnym wskazaniem na własności trójkąta równobocznego. Na nieszczęście znów widzę 
utożsamianie trójkąta 30o, 60o, 90o ze złotym trójkątem 3, 4, 5.

Najistotniejsza część wyjazdu wydarzyła się w sferze wychowawczej. Utworzone na 
wyjeździe grupy współdziałają dalej. Liderami w tych grupach nie są wybitni matematycy, ale osoby 
potrafiące nakłonić innych do pracy. Kilka osób, do tej pory żyjących na orbicie klasy udało się 
włączyć w społeczności w większym stopniu. W szkole zaś to do sali, gdzie są uczniowie tej klasy 
przychodzą inni koledzy zainteresowani towarzystwem i działalnością wystawienniczą.


