FINALE 29 sierpnia 2008
POCZATEK KATEGORII

CE

1 – GRA JULKA (wspolczynnik 1)
Julek podzielil talie 32 kart na dwa
nierowne stosy, jeden z 19 kart (po
lewej) a drugi z 13 kart (po prawej).
Stos po lewej zawiera 13 kart czarnych (noires).
Ile kart (cartes) czerwonych (rouges) zawiera stos po
prawej?
Uwaga: przypominamy, ze w talii 32 kart jest tyle samo kart
czerwonych co czarnych.

POCZATEK KATEGORII

C2, L1, L2, GP, HC

7 – BRYLA JULII (wspolczynnik 7)
Julia zbudowala te bryle za pomoca
dwoch piramid o podstawie trojkatnej,
ktore przenikaja sie jak na rysunku.
Ile jest malych (petits) trojkatow
(triangles) na powierzchni jej bryly?
8 – ODGADYWANIE KART (wspolczynnik 8)

2 – PLANETA (wspolczynnik 2)
Na pewnej planecie sa trzy rodzaje mieszkancow:
Prawdomowni (Véridiques), ktorzy zawsze mowia prawde,
Klamcy (Fourbes), ktorzy zawsze klamia oraz Alternatywni
(Alternatifs), ktorzy na przemian mowia prawde, klamia,
mowia prawde, klamia,...Spotykasz mieszkanca tej planety
i zadajesz mu kolejno dwa pytania: « Czy jestes ...? »,
«Czy jestes ...? ». Jego odpowiedzi pozwola ci dowiedziec
sie z jakiego rodzaju mieszkancem masz do czynienia.
Jakie jest brakujace slowo (le mot manquant) w kazdym
z dwoch pytan (question)?

CM

POCZATEK KATEGORII

3 – SZESCIAN (wspolczynnik 3)
Szescian o krawedzi 3 cm zbudowano sklejajac razem 27
malych szescianow o krawedzi 1 cm.
Jaka jest najwieksza (le plus grand) liczba (nombre)
malych (petits) szescianow (cubes) widocznych z jednego
punktu widzenia?

4 – TRASA AUTOBUSOWA (wspolczynnik 4)
Na okreznej trasie kursuja cztery autobusy. Odstepy miedzy
nimi wynosza 24 minuty.
Jezeli skrocimy odstepy do 16 minut, to ile dodatkowych
autobusow (bus) trzeba bedzie skierowac na te trase (le
circuit)?

POCZATEK KATEGORII

C1

5 – REKONSTRUKCJA DODAWANIA (wspolczynnik 5)
W wizualizacji numerycznej kazda cyfra
jest przedstawiona za
pomoca od dwoch do siedmiu swiecacych segmentow
(zobacz rysunek powyzej).
Ile swiecacych segmentow (segments) co najmniej trzeba
wygasic,
aby
uczynic
prawdziwa rownosc przedstawiona po prawej stronie?
KONIEC KATEGORII

CE

6 – LICZNA RODZINA (wspolczynnik 6)
Guillaume ma dwa razy wiecej braci niz siostr. Jego siostra
Florence ma trzy razy wiecej braci niz siostr.
Ile dzieci (d’enfants) liczy (compte) ta rodzina (famille)?

W urnie znajduje sie dziewiec kart. Kazda z liczb od 1 do 9
jest napisana na karcie (po jednej liczbie na karcie). Quentin
wyciagnal na chybil trafil cztery karty z urny. Nastepnie
Tiphaine wyciaga z niej trzy karty, a wiec w urnie pozostaja
dwie. Quentin oglada swoje karty i pewny siebie, mowi do
Tiphaine: «Wiem, ze suma liczb napisanych na twoich
kartach jest liczba nieparzysta».
Jaka jest suma (somme) liczb (nombres) napisanych na
kartach wyciagnietych przez Quentin’a?
KONIEC KATEGORII

CM

Zadania od 9 do 18: Uwaga! Aby zadanie bylo kompletnie
rozwiazane nalezy podac liczbe jego rozwiazan i to rozwiazanie,
jesli jest jedyne, albo dwa rozwiazania, jezeli jest ich wiecej. W
karcie odpowiedzi przewidziano dla wszystkich zadan majacych
kilka rozwiazan miejsce na wpisanie 2 rozwiazan (ale moze sie
zdarzyc, ze jest tylko jedno rozwiazanie!).

9 - NA PROSTEJ (wspolczynnik 9)
Na prostej zaznaczono szesc punktow A, B, C, D, E i F,
niekoniecznie w tej kolejnosci. Wiadomo, ze AB=2cm,
BC=3cm, CD=5cm, DE=7cm, EF=8cm i FA=9cm.
Jaka jest, w centymetrach, odleglosc (distance) miedzy
punktami (points) najbardziej oddalonymi od siebie?
10 – DWA WIELOBOKI (wspol. 10)
Rysujac trojkat rownoboczny i kwadrat
utworzymy maksymalnie 7 obszarow
zamknietych na plaszczyznie. Mathias
rysuje pieciobok foremny (figure o 5
bokach) i szesciobok foremny (figure o
6 bokach).
Jaka
maksymalna
liczbe
obszarow
(régions)
zamknietych (fermées) plaszczyzny moze on otrzymac?
11 – MAGICZNY PIECIOBOK (wspolczynnik 11)
Uzupelnic ten pieciobok za
pomoca
liczb
calkowitych
dodatnich w taki sposob, aby:
• wszystkie liczby byly rozne,
• suma trzech liczb umieszczonych
na tym samym odcinku byla
zawsze taka sama,
• najwieksza liczba byla mozliwie
najmniejsza.
KONIEC KATEGORII

C1

12 – FOTOMONTAZ (wspolczynnik 12)
Rysunek przedstawia mape 6×5 portu wojennego MathsPays i trzy z jego zdjec lotniczych zrobione w tym samym
momencie. Pola zajmowane przez dwa rozne okrety nie
moga do siebie przylegac nawet po przekatnej. Krance
okretow sa zaokraglone. Wszystkie okrety maja szerokosc
rowna 1. Jest jeden lotniskowiec o dlugosci 3, dwa
kontrtorpedowce o dlugosci 2 i trzy okrety eskorty o
dlugosci 1.

Uzupelnic mape wiedzac, ze nie ma zadnego zdjecia,
ktorego orientacja bylaby prawidlowa (kazde zostalo
obrocone).

13 – WIELBLADZIARZ (wspolczynnik 13)
Wielbladziarz znajduje sie na wejsciu do pustyni i musi
zaopatrzyc w wode oboz znajdujacy sie o 16 km stad.
Dysponuje on zasobem 100 litrow wody i dwoma
wielbladami, ktore przemieszczaja sie z predkoscia
4 km/godz. Gdy wielbladziarz sie przemieszcza, jeden jego
wielblad moze uniesc do 50 litrow wody i wypija 4 litry
wody na godzine, podczas gdy na postoju wypija 1 litr
wody na godzine. Co sie tyczy wielbladziarza, to wypija on
2 litry wody na godzine podczas marszu i 1 litr wody na
godzine na postoju. Wielblad, ktory nie jest prowadzony
przez wielbladziarza nie potrafi kierowac sie na pustyni.
Wielbladziarz moze przywiazac wielblada do palika i
zostawic go samego.
Ile litrow wody (d’eau) co najwyzej moze dostarczyc
(livrer) wielbladziarz do obozu, jezeli wiadomo, ze musi
on powrocic z pustyni (do tego samego miejsca co
wejscie) ze swoimi dwoma wielbladami?

14 – ROSNIECIE (wspol. 14)
Kazde pole zawiera dokladnie
jedna cyfre. Kazdy wiersz
i kazda
kolumna
zawiera
wszystkie cyfry od 1 do 5.
Liczby pieciocyfrowe powstale
przy czytaniu wierszy od strony
lewej do prawej oraz kolumn z
gory na dol sa wszystkie rozne.
Ustawiono je w kolejnosci rosnacej, a na zewnatrz kraty
wpisano liczby oznaczajace ich miejsce w otrzymanym
ciagu rosnacym.
Wypelnic te krate.
KONIEC KATEGORII

C2

15 – NUMERY STARTOWE (wspolczynnik 15)
Alina ma 2010 numerow startowych: dwa ponumerowane
liczba 0, a pozostale ponumerowane liczbami od 1 do 2008.
W hali sportowej jest 2009 osob. Alina przypina na plecach
kazdej z nich jeden z numerow tak, ze ta osoba nie moze go
widziec. Ostatni numer startowy jest zakryty. Kazda osoba
zna numery wszystkich innych. Te osoby ustawiaja sie

losowo rzedem w kolejnosci znanej wszystkim. Pierwsza
osoba z rzedu mowi do ucha drugiej (tak, aby nie slyszal
nikt inny), czy odgadla lub nie swoj wlasny numer (nie
mowi nic innego). W ten sam sposob druga osoba mowi do
ucha trzeciej czy odgadla lub nie swoj numer i tak dalej az
do konca... (wszystkie te osoby rozumuja perfekcyjnie).
Dzieki niedyskrecji dowiedzialem sie, ze piata osoba
z rzedu odgadla swoj numer.
Ile osob (personnes) odgadlo swoj wlasny (propre)
numer (numéro)?

16 – PIRAMIDY CHLOE (wspolczynnik 16)
Chloé ma czworosciany foremne z papieru (ostroslupy o
podstawie trojkatnej, ktorych wszystkie sciany sa trojkatami
rownobocznymi). Kazda sciana tych czworoscianow jest
podzielona na cztery male trojkaty rownoboczne. Chloé
koloruje kazdy z malych trojkatow swoich czworoscianow
na pomaranczowo, na zielono, na niebiesko lub na zolto.
Chloé uwaza pokolorowanie za piekne jezeli dla kazdego
malego trojkata on sam i jego trzej sasiedzi uzyskuja
dokladnie jeden raz kazdego z czterech kolorow (trojkat
moze miec sasiada na innej scianie).
Ile pieknych (jolis), roznych pokolorowan (coloriages) co
najwyzej będzie mogla ona otrzymac? (Dwa
pokolorowania sa rozne jezeli nie mozna przejsc od jednego
do drugiego obracajac czworoscian w przestrzeni).

KONIEC KATEGORII

L1, GP

17 – BEZ KRZYZYKOW (wspolczynnik 17)
Kazde pole kraty zawiera cyfre 1, 2
lub 3. W wierszu na dole cyfry sa
w kolejnosci rosnacej w szerszym
sensie (dwie sasiednie cyfry moga
byc rowne) od strony lewej do
prawej. W kolumnie z lewej strony
cyfry sa w kolejnosci rosnacej
w szerszym sensie z dolu do gory.
Uzupelnic krate w taki sposob, aby w kazdym
«prostokacie» lub «kwadracie» z czterech pol na przecieciu
dwoch wierszy i dwoch kolumn, dwie sumy dwoch cyfr na
przekatnej byly rozne. W ten sposob, na rysunku, suma „a”
i „b” musi byc rozna od 3.

18 – SZTABKI PICSOU (wspolczynnik 18)
Picsou ma cztery rodzaje sztabek zlota i dysponuje bardzo
duza ich iloscia, kazdego rodzaju. Sa to cegielki
prostopadloscienne A, B, C i D, o tej samej gestosci,
ktorych wymiary w centymetrach sa nastepujace:
• 3, 4 i 7 dla A;
• 3, 4 i 11 dla B;
• 3, 7 i 11 dla C;
• 4, 7 i 11 dla D.
Z czterech sztabek A, jednej sztabki B, czterech sztabek C
i dwoch sztabek D, Picsou otrzymuje dokladnie ilosc zlota
rowna 2008cm3.
Jaka jest maksymalna, w cm3, ilosc zlota, ktorej
dokladnie nie moze on otrzymac?
KONIEC KATEGORII

L2, HC

