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FINAL Miedzynarodowy 28 sierpnia 2004

POCZATEK KATEGORII CE

1 – MECZ TENISOWY (wspólczynnik 1)
Géraldine mówi do Laurence’a: « to niesprawiedliwe,
wygralam wiecej gemów od ciebie, a jednakze ty wygrales
mecz ». Laurence wygral pierwszego seta: 6 gemów do 4.
Géraldine wygrala drugiego seta: 6 gemów do 1 i Laurence
wygral trzeciego seta. Wskaz sposród nastepujacych
wyników wszystkie te, które sa mozliwe jako wynik
trzeciego seta: 6/0 6/1 6/2 6/3 6/4 7/5 7/6 .
2 – BEBEN (wspólczynnik 2)
Trzej perkusisci cwicza wspolnie wybijanie rytmu.
Pierwszy bebni co 2 sekundy (secondes). Drugi uderza w
swój bebenek co 3 sekundy. Trzeci szarpie struny swojego
instrumentu co 4 sekundy. Rozpoczynaja w tym samym
czasie. Po jakim czasie ich uderzenia ponownie beda
slyszane jako jednoczesne.
POCZATEK KATEGORII CM

3 – PLANSZA (wspólczynnik 3)
Musisz wypelnic te plansze.
Trzy pola musza byc czarne
(noires)
–
(N),
trzy
niebieskie (blues) – (B) i trzy
czerwone (rouges) – (R).
Masz wskazowki dla wierszy
i kolumn. Np.
• 2N wskazuje, ze w tej
linii sa 2 pola czarne,
• T wskazuje, ze w tej
kolumnie sa trzy kolory,
• Ma wskazuje, ze w tej kolumnie nie ma pola czarnego.

4 – SZESCIAN - PIECZATKA (wspólczynnik 4)
Oto pieczatka z trzema odciskami. Maria nalozyła tusz na te
3 sciany i obraca szescian.

Co ona wydrukowala ?

POCZATEK KATEGORII C1

5 – TRÓJKATY (wsp. 5)
Policz trójkaty (triangles)
zawierajace trójkat «
szary ».

6 – PRZEBITY SZESCIAN (wspólczynnik 6)
Oto szescian utworzony
z
216
malych
szescianów. Duza igla
przebija ten szescian
wzdluz jednej z jego
glównych przekatnych.
Ile malych szescianów
(petits cubes) przebija
ta igla ?
POCZATEK KATEGORII C2, L1, L2, GP, HC

7 – LATAJACY SPODEK (wspólczynnik 7)
Wiele osób widzialo
latajacy
spodek
(soucoupe
volant).
Kazda
z
nich
wskazala,
na
kratkowanej planszy,
fragmenty
spodka,
które
sobie
przypominala. Agent
sluzb
specjalnych
wie, ze spodek ma 2
osie symetrii: jedna
pozioma, a druga
pionowa. Uzupelnij plansze wykorzystujac naniesione 2
osie symetrii, aby ukazal sie na niej caly spodek.
8 – PRZEKLETY LABIRYNT (wspólczynnik 8)
Potwór zagniezdzil
sie w labiryncie
miasta matematyki.
Ludovic zamierza
dotrzec do Maxin’a,
który znajduje sie w
przeciwleglym
narozniku labiryntu.
Pewne
drogi
(chemins)
sa
bezpieczne. Ludovic
ma pewnosc, ze
będzie zabezpieczony od potwora,
jezeli wybierze tylko drogi, których kazdy odcinek jest
prostopadly do poprzedniego. Ludovic pragnie dotrzec do
przyjaciela mozliwie jak najszybciej i calkowicie
bezpiecznie. Ile jest takich mozliwych dróg ?
KONIEC KATEGORII CM

KONIEC KATEGORII CE

9 – ZGINANIE (wspólczynnik 9)
Zginajac trójkat
wzdluz pewnej
prostej
mozna
otrzymac
wielobok o 6
bokach,
tzn.
szesciokat.
Ile
boków (côtés),
maksymalnie,
otrzymamy
zginajac
prostokat ?

tak, jak to pokazuje rysunek. Polozenie kazdej liczby w
tablicy jest opisane para liczb, z których pierwsza lezy
najbardziej na lewo w jej rzedzie, a druga lezy najwyzej w
jej kolumnie. Np. liczba 18 jest opisana para (14 ; 8).
Podajcie pozycje (position) liczby 2005.

15 – DZIADKOWIE (wsp. 15)
W Math-Village (wiosce matematyków) kazde dziecko ma
swoich dwóch zyjacych dziadków. Ponadto, kazda para
dzieci ma co najmniej jednego wspólnego dziadka. Znajac
tylko liczbe dzieci mozna twierdzic, ze jeden dziadek ma co
najmniej 12 wnuków, ale nie mozna twierdzic, ze ma ich co
najmniej 13. Ile jest dzieci (enfants) w Math-Village ?

10 – ULAMKI THOMAS’A (wspólczynnik 10)

16 – MAGICZNA GWIAZDA (wsp. 16)

Thomas musi uproscic ulamek, którego licznik i mianownik
sa liczbami calkowitymi wiekszymi od 1 i mniejszymi od
20. Poniewaz zapomnial jak upraszcza sie ulamki, odejmuje
od licznika i od mianownika taka sama liczbe. Otrzymuje
wtedy ulamek 5 razy mniejszy od ulamka poczatkowego
(fraction initiale). Jaki był ten ulamek poczatkowy ?

Musicie
umiescic
liczby od 3 do 13 ( 1, 2
i 14 sa juz umieszczone)
w taki sposób, zeby
suma czterech liczb
lezacych na tej samej
linii prostej byla zawsze
taka sama.

11 – WYCIERANIE GUMKA (wsp. 11)
Mathilde napisala liczbe trzycyfrowa: 571. Wytarla gumka
srodkowa cyfre, czyli 7. Pozostale cyfry tworza liczbe
dwucyfrowa: 51. Mathias postepuje tak samo z inna liczba
trzycyfrowa w zapisie której nie występuje 0, ale otrzymuje,
w przeciwienstwie do Mathilde, liczbe dwucyfrowa, która
jest dzielnikiem jego poczatkowej liczby trzycyfrowej.
Jaka była ta liczba poczatkowa (nombre initial) ?
KONIEC KATEGORII C1

12 – PRZEKATNA DIDIER’A (wsp. 12)
Na pokratkowanym arkuszu Didier narysowal prostokat,
którego boki leza na liniach kratkowania. Nastepnie
narysowal przekatna tego prostokata i policzyl liczbe
kwadracików, przez które ona przechodzi. Znalazl on 91
kwadracików. Jaka jest szerokosc (krótszy bok) (largeur)
prostokata Didier’a ?
13 – TAJEMNICZY WIELOBOK (wsp. 13)
Wielobok foremny narysowany na arkuszu papieru zostal
odbity przez kalke na druga kartke. Wbijamy ostrze cyrkla
w srodku dwóch wieloboków nalozonych jeden na drugi, a
nastepnie obracamy kartke z odbitka o kat
31,5o,
pozostawiając
nieruchomy
arkusz
wyjsciowy.
Niespodzianka, wielobok odbity i ten na arkuszu
wyjsciowym dokladnie do siebie przystaja. Ile boków
(côtés), co najmniej, ma ten wielobok foremny ?
KONIEC KATEGORII C2

14 – TRÓJKATNA TABLICA (wsp. 14)
Umieszcza się w trójkatnej tablicy liczby calkowite
dodatnie z
wyjatkiem
dzielników
liczby 2004
wypelniajac
rzedy jeden
po drugim

KONIEC KATEGORII L1 i GP

17 – BLOKI (wsp. 17)
Finalisci pewnego konkursu wygrywaja prostopadloscienne
bloki czekolady. Blok pierwszego ma taka sama wysokosc
(hauteur) jak blok wygrany przez drugiego, ale ich
szerokosci (largeurs) i dlugosci (longeurs) sa rózne.
Wysokosci, szerokosci, dlugosci i przekatne (diagonales) sa
wszystkie liczbami calkowitymi centymetrów. Objetosc
bloku pierwszego jest 38 razy wieksza od objetosci bloku
drugiego. Znalezc wymiary bloku pierwszego wiedzac, ze
jego objetosc jest mozliwie najmniejsza.
18 – LICZBY WSPÓLNICZKI (wsp. 18)
Odwrócenie liczby otrzymujemy czytajac ja wspak. Na
przyklad odwróceniem liczby 125 jest 521. Dwie liczby
calkowite nazywane sa wspólniczkami (complices), gdy
• te liczby maja taka sama liczbe cyfr,
• kazda jest rózna od swojego odwrócenia i od
odwrócenia drugiej,
• iloczyn dwóch liczb jest równy iloczynowi ich
odwrócen.
W ten sposób liczby 42 i 12 sa wspólniczkami, poniewaz
42×12 = 24×21. Ile jest par (paires) trzycyfrowych liczb
wspólniczek (nombre complices à trois chiffres) ?
KONIEC KATEGORII L2 i HC

