FINALE du 26e Championnat 24 sierpnia 2012
POCZATEK WSZYSTKICH KATEGORII

1 – ZELAZKO DO PRASOWANIA (wspolczynnik 1)
Domi umiescil szesc kosci
domina, narysowanych po
lewej, na zelazku do
prasowania, przedstawionym po prawej. Gdy dwie kosci domina stykaja sie, po
jednej i po drugiej stronie krawedzi kontaktu,
odpowiadajace polowki kosci domina musza nosic ten sam
numer. Domi przypomina sobie tylko, ze 1 i 3 sa
zaznaczone po prawej. Odnalezc dziesiec innych
numerow.
Uwaga: Orientacja numerow nie jest brana pod uwage.

2 – KSEROKOPIARKA (wspolczynnik 2)
Phoebe wlasnie skserowala, w trzech egzemplarzach, trzy oryginalne
strony
ponumerowane
od 1 do 3. Na nieszczescie zapomniala uruchomic funkcje automatycznego
sortowania i otrzmala duzy, nieposortowany stos. Idac
z gory do spodu tego stosu znajdujemy trzy skserowane
strony ponumerowane 1, potem
ponumerowane 2
i w koncu te ponumerowane 3. Ruch polega na wzieciu
dowolnej liczby kartek z gory stosu (ewentualnie wszystkie
kartki tego stosu) i na ich polozeniu takimi jakimi sa (nie
zmieniajac ich porzadku) na innym stosie (pustym lub
zawierajacym juz kartki). W ilu, co najmniej, ruchach
Phoebe bedzie mogla otrzymac trzy male, posortowane
stosy? W kazdym z nich, od gory do spodu, musi sie
znajdowac skserowana strona z numerem 1, potem
z numerem 2 i w koncu z numerem 3.
Uwaga: Miejsce zajmowane przez maly, posortowany stos,
moze byc tym samym miejscem duzego nieposortowanego
stosu.
3 – FINALISCI NA PRZECHADZCE (wspolczynnik 3)
Z okazji finalu miedzynarodowych mistrzostw w grach
matematycznych
i
logicznych
15
zagranicznych
zawodnikow w kategorii CE skorzystalo z mozliwosci
odbycia wycieczek po Paryzu. 14-tu zwiedzilo wieze
Eiffel’a, 13-u aleje Champs Elysées, 12-tu muzeum Louvre,
a 11-tu la Cité des Sciences et l’Industrie. Ilu
zagranicznych zawodnikow, co najmniej, zwiedzilo
cztery miejsca ?

4 – JEDEN RZAD PO DRUGIM (wspolczynnik 4)
Pierwszy rzad jest 2, 3 i 4. Aby przejsc
z jednego rzedu do nastepnego trzeba przepisac
dwie liczby, nie zmieniajac im kolumny
i zastapic trzecia liczbe przez sume dwoch juz
przepisanych liczb. Na przyklad, drugi rzad
moglby byc 2, 6, 4. W srodku czwartego i ostatniego rzedu
musimy miec 13. Wypelnijcie wszystkie puste pola.
5 – USTAWIAJ SZESCIANY (wspolczynnik 5)
Uklada sie na stos
jednakowe szesciany na
kracie 3×3. Jeden stos
musi pokrywac dokladnie jedno pole kraty.

Pole kraty moze byc puste wiec mozna tam miec mniej niz
9 stosow. Musi sie otrzymac widoki A i B narysowane po
prawej. Na przyklad, mozna uzyc 14 szescianow tworzac 8
stosow (2 z 3 szescianow, 2 z dwoch szescianow, 4 z 1
szescianu zilustrowanych po lewej). Ilu szescianow, co
najmniej, musi sie uzyc?
KONIEC KATEGORII CE

6 – ODGADNIJ LICZBY (wspolczynnik 6)
Na tasmie pieciu liczb pierwsza jest
20, a ostatnia 12. Iloczyn trzech
pierwszych liczb po lewej (w tym 20) jest 360. Iloczyn
trzech liczb w srodku jest 90. Iloczyn trzech ostatnich po
prawej (w tym 12) jest 180. Napiszcie w pustych kratkach
wszystkie brakujace liczby.
7 – AUTO-PARKING (wspolczynnik 7)
Rysunek
przedstawia
auto-parking
z wjazdem na dole po lewej, gdzie Soko
wprowadza auta przedstawione jako szara
kratka z krzyzykiem (inne kratki sa puste).
Te auta mozna przemieszczac do pustej, przyleglej kratki
w dowolnym kierunku. Kiedy Soko zakonczyl ustawianie
aut:
• kratka na dole na lewo musi byc pusta;
• poczynajac od tej kratki, musi on miec mozliwosc
przemieszczania sie do kazdej innej pustej kratki;
• musi miec mozliwosc przemieszczenia do bramy
kazdego auta nie ruszajac zadnego innego.
W podanym przykladzie, Soko zakonczyl ustawianie 6 aut.
Ile aut, co najwyzej, moglby on ustawic na tym placu?
8–5

DRZEW DOOKOLA STAWU (wspolczynnik 8)
Rysunek
przedstawia
pole do
podzialu dookola czarnej kratki, ktora
jest oznaczeniem stawu. Kazda czesc
musi zawierac czarne kolko, ktore
przedstawia drzewo. Wszystkie czesci
musza miec taka sama powierzchnie
(cztery male kwadraty). Musza one
miec wszystkie ksztalty rozne jedne
od drugich nawet po odwroceniu z jednej strony na druga.
Narysujcie podzial wzdluz linii kratowania.

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-

ROCZNICA ROCKA (wspolczynnik 9)
Alice, Béatrice, Carine i Daphné tworza grupe rockowa,
ktorej organizacja zmienia sie w zaleznosci od wystepow.
Jedna regula, ktora sie nigdy nie zmienia jest taka, ze jesli
Alice nie gra na gitarze basowej, wtedy Carine nie gra na
gitarze elektrycznej. Dzisiaj z okazji rocznicy urodzin
Michel’a:
• glowna wokalistka (la chanteuse principale) nie jest ani
Alice ani Daphné;
• Béatrice nie gra ani na perkusji (batterie) ani na gitarze
basowej (guitare basse);

• ani Alice ani Daphné nie graja na gitarze elektrycznej
(guitare électrique);
• Carine nie gra na gitarze basowej i nie jest glowna
wokalistka.
Co robi kazda z nich?

10 – KWADRATY ROKU (wspolczynnik 10)
Carline pisze na tablicy 2012, jest to liczba nr 1. Nastepnie,
po kolei, zmazuje liczbe napisana na tablicy, aby ja zastapic
suma kwadratow jej cyfr.
Otrzymuje ona w ten sposob:
• 4 + 0 + 1 + 4 = 9, liczba nr 2;
• 81, liczba nr 3;
• 64 + 1 = 65, liczba nr 4;
• 36 + 25 = 61, liczba nr 5; itd.
Jaka bedzie liczba nr 2012 ?
11 – NIEPARZYSTE KRATY (wspolczynnik 11)
Na kracie 3×5 musimy ustawic
nieparzysta liczbe czarnych zetonow,
miedzy 5 i 15, w taki sposob, aby:
• kazde pole bylo puste albo zawieralo
jeden zeton;
• w kazdym rzedzie i w kazdej kolumnie liczba zetonow
byla nieparzysta (1, 3 lub 5).
Wliczajac podany przyklad, na ile sposobow mozna to
zrobic?
KONIEC KATEGORII C1
12 – TAJEMNICZY CZWOROKAT (wspolczynnik 12)
Dlugosc boku malego kwadratu regularnego kratkowania
jest 1 cm. Rysunek przedstawia okrag o promieniu 5 cm,
polokrag o promieniu
6 cm
oraz
inny
polokrag o promieniu
8 cm, wszystkie o
srodkach w wierzcholku kratkowania. Jakie
jest, w cm2, pole
czworokata pomalowanego na szaro?
Wierzcholki czworokata sa umieszczone:
• na lewo lub na prawo, na przecieciu trzech lukow
okregu;
• na dole, w srodku okregu o promieniu 5 cm;
• na gorze, w srodku polokregu o promieniu 6 cm.

13 – NA SKUTERZE I PIESZO (wspolczynnik 13)
Momo i dwaj jego przyjaciele maja do dyspozycji
dwumiejscowy skuter. Czy przewozi on jedna czy dwie
osoby, bedzie sie zakladac, ze predkosc tego pojazdu jest
36 km/h. Bedzie sie zakladac rowniez, ze predkosc na
nogach kazdej z tych trzech osob jest 4 km/h. Aby przebyc
odleglosc 18 km, ile czasu, co najmniej, przeznaczaja
Momo i jego dwaj przyjaciele?
Odpowiedziec
w godzinach i minutach (od 0 do 59), ktore, w razie
potrzeby, beda zaokraglone najblizej.
14 – TROJKATY NA KOSTCE DO GRY (wspolcz. 14)
Figura przedstawia siatke szesciennej
kostki. Kazde czarne kolko jest
umieszczone
w srodku jednego
z dziewieciu identycznych kwadratow,
ktore rozcinaja sciane, na ktorej ono sie
znajduje. Gdy kostka jest zbudowana, wybierajac czarne

kolko na kazdej z trzech scian, ktore schodza sie
w pewnych wierzcholkach szescianu, mozna utworzyc
trojkat rownoboczny. Ile trojkatow rownobocznych
mozna utworzyc w ten sposob?
KONIEC KATEGORII

C2

15 – KURTUAZYJNA BANDERA (wspolczynnik 15)
Na
wodach
terytorialnych
Math-Pays
statki
musza
podniesc, na maszcie najbardziej z przodu, kurtuazyjna
bandere
przedstawiona
na
rysunku. Czworokat ABCD ma
Czworokat
pole
100 dm2.
PQRS (szary na rysunku)
otrzymuje sie umieszczajac P miedzy A i B, Q miedzy
B i C, R miedzy C i D, S miedzy D i A w taki sposob, zeby
AP/AB = BQ/BC = CR/CD = DS/DA bylo liczba wymierna (iloraz dwoch liczb calkowitych) scisle zawarta miedzy
0 i 1 (P jest rozne od A i od B). Jakie jest pole czworokata
PQRS jezeli wiadomo, ze jest to liczba calkowita dm2 ?
16 – « GUZ MATEMATYKI » (wspolczynnik 16)
Epidemia « guza matematyki » nawiedza Math-Pays.
Liczba chorych pierwszego dnia jest M(1) = 1, drugiego
dnia M(2) = 14 i trzeciego dnia M(3) = 43. Nastepnie, dla
kazdego J, co najmniej rownego 4, M(J) otrzymuje sie
rekurencyjnie obliczajac reszte z dzielenia przez 2012
(miedzy 0 i 2011) wyrazenia 4M(J-1) – 5M(J-2) + 2M(J-3).
W ten sposob M(4) = 104, M(5) = 229, M(6) = 482,
M(7) = 991, M(8) = 0, M(9) = 33, itd. Na nieszczescie,
gdyby epidemia miala trwac dluzej niz piec i pol roku, to
wtedy czym byloby M(2012), liczba chorych 2012-tego
dnia?
KONIEC KATEGORII L1, GP

17 – SADY ROKU (wspolczynnik 17)
W Math-Région jest 2012 kwadratowych sadow, wszystkie
maja rozne powierzchnie, ktore sa, w kilometrach
kwadratowych, odwrotnosciami liczb calkowitych od 1 do
2012. Te kwadraty sa dokladnie umieszczone tuz obok
siebie wzdluz prostej drogi. Jaka jest, w kilometrach
i zaokraglona jak najblizej, dlugosc tej drogi?
Uwaga: Dwa kwadraty umieszczone tuz obok siebie nie
nakladaja sie, maja wspolny wierzcholek gdzie jeden
z dwoch mniejszych bokow dochodzacy tam pokrywa sie
z jednym z dwoch wiekszych.

18 – ARMATURA SZESCIANU (wspolczynnik 18)
Curt wykonuje ze sztywnych segmentow armature
dmuchanego
szescianu,
ktorego dlugosc krawedzi
jest 50 cm. Struktura ta
musi byc jednoczesciowa i laczyc wszystkie wierzcholki
szescianu (czarne koleczka na rysunkach). Figura po lewej
ilustruje armature wykonana z 7 segmentow, ktorych suma
dlugosci jest 350 cm. Figura po prawej ilustruje armature
wykonana z 13 segmentow: jaka jest, co najmniej, w cm
i zaokraglona najblizej, suma ich dlugosci?
Uwaga: W razie potrzeby przyjac 1,732 dla √3. Dlugosci
segmentow nie koniecznie musza byc takie same.
KONIEC KATEGORII

L2, HC

