
Jeśli zainteresowały Ciebie przygotowane łamigłówki odwiedź naszą stronę:

https://mat.usz.edu.pl/popularyzacja/

Albo odwiedź nas osobiście:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. Wielkopolska 15
70–451 Szczecin

Autorem broszury jest Arnold Kowalski, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Szczecińskiego.

E-mail: arnold.kowalski@usz.edu.pl
Te i wiele innych zagadek znajdziesz również w:

• L. Bogusz, Łamigłówki logiczne tom 2, GWO, Gdańsk 2005
• M. Szuman, Międzyszkolne Koło Matematyczne w XIII LO, Szczecin 2018



Z okazji dni otwartych Instytutu Matematyki US przygotowaliśmy dla
Was zadania i łamigłówki! Mamy nadzieję, że miło spędzicie przy nich
czas.

PRACOWITA KROWA
Na kwadratowej łące o boku długości 5 m, w punkcie A pasterz przywiązał krowę
na łańcuchu o długości 5m. Krowa zjadła całą trawę w swoim zasięgu. Nazajutrz
pasterz przywiązał tym samym łańcuchem krowę w punkcie B i krowa zjadła
resztę trawy. Obszar nie zjedzonej trawy jest zaznaczony na poniższym rysunku.
Jak najprościej obliczyć pole tego obszaru?
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NACZYNIA
Mamy trzy walcowate naczynia
o objętościach 5, 9 i 11 litrów, a
największe z nich jest pełne mle-
ka. Jak za pomocą tych naczyń
można najszybciej wydzielić por-
cję trzy litrową i ośmiolitrową?
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KRYPTARYTMY
W działaniach obok zamiast liczb
występują słowa. Spróbuj przypo-
rządkować każdej literze jedną cyfrę
tak aby działanie było prawidłowe i
żeby różne litery odpowiadały róż-
nym cyfrom.
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ŁAMIGŁÓWKA KAKURO
W pola na diagramach poniżej można wpisywać tylko cyfry od 1 do 9 w taki
sposób, aby suma w każdym wierszu równała się wynikowi podanemu z jego lewej
strony, natomiast suma liczb w każdej kolumnie była równa wynikowi podanemu
ponad nią. Żadna liczba w danym wierszu bądź kolumnie nie może się powtórzyć.

35 14 32

6

23

29

10
7

12

16

11

23

13 8

14

12

14
17

13
8

12

16

12

9

SPRYTNY DETEKTYW
Detektyw Sherlock Holmes w trakcie śledztwa trafił na bombową pułapkę w auto-
macie do gier zostawioną przez szalonego zbrodniarza. Mechanizm bomby można
było wyłączyć jedynie wrzucając do automatu odpowiednią monetę, ale miał tylko
jedną próbę. Problem polegał na tym, że zbrodniarz zostawił po sobie 9 wygląda-
jących tak samo monet, ale ta właściwa była nieco lżejsza od pozostałych. Holmes
miał przy sobie wagę szalkową i w dwóch ważeniach w ciągu pół minuty wybrał
właściwą monetę. Czy powtórzysz jego wyczyn?

KROPKOWA ZAGWOZDKA
Na rysunku poniżej przełóż cztery kropki
tak, aby na każdym boku kwadratu zna-
lazło się pięć kropek!

ZGUBIŁEM ZEGAREK
Zgubiłeś zegarek, a dokładnie za 9
minut musisz wyjąć kurczaka z pie-
karnika. Masz jednak pod ręką dwie
klepsydry. Jedna przesypuje piasek
w cztery minuty, a druga w siedem
minut. Jak odmierzysz prawidłowy
czas i uratujesz obiad?

CHWILA RELAKSU
A teraz odpocznij chwilkę przy naszym su-
doku. Jeśli nie pamiętasz to przypomina-
my, że musisz uzupełnić wolne pola w taki
sposób, aby w każdym wierszu, w każdej
kolumnie i w każdym z małych kwadratów
znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.

CZERWONE KORALE
W kuli wydrążono cylindryczny otwór,
którego oś przechodzi przez środek ku-
li tworząc koralik (rysunek poniżej). Jaka
jest objętość koralika, jeśli jego wysokość
wynosi 2H?
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NIEPROSTA ŚCIEŻKA
Jedną linią łamaną, składającą się
z ośmiu prostych odcinków, prze-
kreśl wszystkie 25 punktów rysunku
obok. Linia powinna się zaczynać od
dowolnie wybranego punktu i koń-
czyć w innym dowolnie wybranym
punkcie.


