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CE :  zadania o numerach od  1 do 5;        czas - 60 minut

CM  :  zadania o numerach od  1 do 8;       czas - 90 minut

C1 :   zadania o numerach od  1 do 11;      czas - 120 minut

C2 :   zadania o numerach od  1 do 14;      czas - 180 minut

L1 i GP: zadania o numerach od  1 do 16;   czas - 180 min.

L2 i HC: zadania o numerach od  1 do 18;   czas - 180 min.

ZADANIA

POCZĄTEK  WSZYSTKICH  KATEGORII

1 – Kartoniki.  Piotr  ma duŜo kartoników.  Na kaŜdym z
nich jest napisana tylko jedna liczba: cztery albo siedem. Ile
kartoników powinien wybrać, aby suma tych liczb była
równa 41?  

2 – Mrówka. Mrówka przemiesz-
cza  się  z  punktu  A  w  labiryncie
przedstawionym  obok.  MoŜe  ona
przechodzić  kilka  razy  przez  to
samo skrzyŜowanie,  ale nie  moŜe
więcej niŜ jeden raz przejść przez
ten sam korytarz. Nie wraca ona obowiązkowo do punktu
A.  Jaką  maksymalną  odległość,  w  decymetrach,
przebędzie mrówka?  

3 – Pudełka. KaŜde z tych dwóch
pudełek zawiera 6 liczb. Matylda
skreśla  moŜliwie  najmniej  liczb
tak, aby sumy liczb w kaŜdym z dwóch pudełek były równe.
Jakie liczby ona skreśliła? 

4 – Banknoty. Ewa poszła do sklepu, aby kupić kalkulator.
Miała  w  torebce  tylko  banknoty  dziesięciozłotowe  i  nie
miała  Ŝadnych  monet.  Wydała  na  zakup  jedną  dziesiątą
sumy  pieniędzy  i  pozostało  jej  jeszcze  369 zł.  Ile
banknotów  dziesięciozłotowych miała Ewa udając się do
sklepu? 

5 – Na targu.  Na targu moŜna zamienić  kaczkę  na dwie
kury,  krowę  na kozę  i  trzy kaczki, kozę na dwie kaczki i
dwie  kury.  Jaką  liczbę  kur,  maksymalnie,  moŜna
otrzymać za krowę?

KONIEC  kategorii   CE

6 – Matka i córka. Matka jest dziś 3 razy starsza od córki,
a 5 lat temu była 4 razy starsza od córki.  Ile lat ma dziś
matka? 

7 –  Do  stołu.   Naokoło  kwadratowego  stołu  w  szkole
moŜna  ustawić  krzesło  z  kaŜdej  strony.  Na  kiermasz
uczniowie ustawili  24 takie  identyczne kwadratowe stoły,
aby utworzyć  duŜy prostokątny  stół  (bez luki).  Następnie
ustawiono krzesła  naokoło tego duŜego stołu.  Ile jest,  co
najmniej, krzeseł? 

8  –  Na  drucie.  Wrony  i  wróble  siedzą  na  drucie
telefonicznym.  Franek  strzela  z  wiatrówki  w  powietrze.
Osiem  wróbli  odlatuje,  potem  pięć  wraca.  Pies  Franka
zaszczekał.  Trzy wrony odlatują,  następnie  dwie wracają.
Jest wtedy na drucie trzynaście ptaków.  Ile, co najwyŜej,
wróbli siedziało na drucie, na samym początku? 

KONIEC  KATEGORII   CM

Uwaga  do  zadań  od  9  do  18. Aby  zadanie  bylo  kompletnie
rozwiązane naleŜy podać liczbę jego rozwiązań i to rozwiązanie,
jeśli  jest  jedyne,  albo  dwa  rozwiązania,  jeŜeli  jest  ich  więcej.
W karcie  odpowiedzi  przewidziano  dla  wszystkich  zadań
mogących mieć wiele rozwiązań miejsce na wpisanie 2 rozwiązań
(ale moŜe sie zdarzyć, Ŝe jest tylko jedno rozwiązanie!).

9 –  Grypa.  W klasie  Kasi,  gdy wszyscy są  obecni,  jest
więcej niŜ  16 uczniów,  ale mniej  niŜ  40. Dziś,  z powodu
grypy, dwie osoby na siedem są nieobecne. Obecnych zaś
jest tyle samo dziewcząt co chłopców. Ilu uczniów jest dziś
obecnych w klasie?

10 -  Dziwny trójk ąt.  W trójkącie prostokątnym iloczyn
długości trzech boków jest dwukrotnością  iloczynu trzech
jego  wysokości.  Jaka  jest  miara,  w  stopniach,
najmniejszego kąta tego trójkąta?

11  – Podzielność  przez  4.  MnoŜąc  wybraną  liczbę
całkowitą dodatnią przez 4, Mathias otrzymał liczbę, która
zapisuje się za pomocą tych samych cyfr ale napisanych w
odwrotnej  kolejności  i  –  ta  wybrana  liczba  -  jest
najmniejszą o tej własności. Jaką liczbę wybrał Mathias? 

KONIEC  KATEGORII   C1

12 – Turniej.   W turnieju szachowym kaŜdy z graczy miał
rozegrać  partię  z  kaŜdym  innym  graczem.  OtóŜ  dwóch
graczy rozchorowało  się  na  grypę  i  kaŜdy z  nich  zdąŜył
rozegrać tylko 3 partie, a inne partie z udziałem tych dwóch
graczy zostały anulowane. Łącznie rozegrano 83 partie. Ilu
graczy  było  obecnych,  z  dwoma  chorymi  na  grypę
włącznie? 

13 – Kwadraty.   Ile kwadratów
ma  cztery  wierzchołki  w  kracie
obok?  NaleŜy  policzyć  wszystkie
kwadraty  jakakolwiek  byłaby  ich
orientacja.

14 – Trzynaście liczb.  Suma trzynastu liczb całkowitych
dodatnich  jest  równa  2010.  Jaki  jest,  maksymalnie,
największy dzielnik tych 13 liczb?

KONIEC  KATEGORII   C2



15  –  Szósta  potęga.  Szósta  potęga  liczby  całkowitej
dodatniej  jest  liczbą  dziewięciocyfrową.  Ustawiając  jej  9
cyfr  w  kolejności  malejącej  otrzymuje  się  liczbę
988 744 320. Jaka była liczba wyjściowa? 

16  – Jury.   Prace  egzaminacyjne  konkursu  są

przechowywane w sejfie. Jury konkursu składa się z 9 osób
i  kaŜdy  członek  Jury  ma  klucze  do  niektórych  zamków
sejfu, przy czym:
• co najmniej  6 członków Jury musi  być  obecnych,  aby

otworzyć sejf,
• sześciu dowolnych członków Jury moŜe otworzyć sejf.
Ile istnieje co najmniej kluczy?
KaŜdy klucz otwiera tylko  jeden zamek,  a otwarcie  sejfu
jest moŜliwe tylko wtedy, gdy są otwarte wszystkie zamki.

KONIEC  KATEGORII   L1, GP

17  –  Godzina  zbrodni.  Zegarek  ofiary  zatrzymał  się
dokładnie  w  momencie  zbrodni,  między  północą  i
południem.  Trzy wskazówki  zegarka  tworzą  między sobą
kąty, których miary są całkowitymi liczbami stopni. Szpice
trzech wskazówek tworzą trójkąt równoboczny. Wskazówki
minutowa i sekundowa mają taką samą długość, większą od
długości  wskazówki  godzinowej.  Jaka  jest  godzina
zbrodni?

18  –  Dzielniki  roku.  Wśród  wszystkich  liczb
siedmiocyfrowych postaci  ABC2010 (A jest róŜne od 0),
czyli  kończących się  cyframi  2010, Mathias  znalazł  taką,
która  ma  moŜliwie  największą  liczbę  dzielników.  Jaką
liczbę siedmiocyfrową znalazł Mathias?

                                      KONIEC  KATEGORII   L2,  HC

POWODZENIA ! 


