
FINALE   du 27e Championnat    30 sierpnia 2013 
POCZATEK  WSZYSTKICH  KATEGORII  

1 – TYLKO 2, 3 i 4  (wspolczynnik 1)  
Chcemy napisac jedna liczbe w kazdym 
polu kratownicy w taki sposob, aby 
zawierala ona dwa razy liczbe 2, trzy razy 
liczbe 3 i cztery razy liczbe 4. Jedna liczba 
2 i jedna liczba 4 sa juz napisane. 
Uzupelnic kratownice. Kazda liczba na zewnatrz 
kratownicy podaje sume trzech liczb w odpowiednim 
wierszu lub w odpowiedniej kolumnie. 

2 – ROZNICA O JEDEN  (wspolczynnik 2) 
Dziesiec kosci domina 
przedstawionych na ry-
sunku na lewo trzeba 
umiescic na kracie po 
prawej stronie. Moga 
one byc obracane o dowolny kat, ale orientacja liczb na 
kostce nie ma zadnego znaczenia. Gdy dwie kosci domina 
stykaja sie bokiem, ich sasiednie pola musza zawierac dwie 
liczby, ktorych roznica wynosi 1 (to nie jest zwykla regula 
gry w domino). Siedem liczb jest juz napisanych. Umiescic 
trzynascie innych liczb na kratownicy. 

3 – ZBIORNIK WODNY  (wspolcz. 3)  
Kazdy z szesciu obszarow otoczonych 
gruba kreska przedstawia pionowy 
przekroj zbiornika wodnego (haut = gora, 
bas = dol). Male pole kwadratowe musi 
byc puste lub byc calkowicie wypelnione 
woda, ale zbiornik moze byc czesciowo 
napelniony woda. Wewnatrz niepustego 
zbiornika lustro wody powinno byc poziome; woda wypel-
nia wtedy cala przestrzen danego obszaru umieszczona pod 
lustrem wody. Zaczernic (napelnic woda) pewne pola 
w  taki sposob, aby kazdy wskaznik na zewnatrz kratownicy 
przedstawial liczbe czarnych pol w odpowiednim wierszu 
lub w odpowiedniej kolumnie. Dwa pola na kratownicy sa 
juz wypelnione.  

4 – PODKOWY  (wspolczynnik 4)  
Kowal Eloi przybija za pomoca 
gwozdzi podkowy na regularnej 
kratownicy  6×6 uwazanej za fetysz. 
W malym kwadracie mozna przybic 
co najwyzej jedna podkowe. Kazda 
podkowa ma ksztalt malego kwadra-
tu lekko zwezonego, w ktorym 
usunieto jeden bok. Dwie podkowy nie powinny nigdy 
stykac sie bok z bokiem. Figura podaje przyklad gdzie Eloi 
mogl przybic 24 podkowy. Rozpoczynajac znow na pustej 
kratownicy, ile podkow, co najwyzej, moglby przybic 
Eloi ? 

5 – NASZYJNIK  (wspolcz. 5) 
Naszyjnik ma 13 perel, ale tylko 6 
sposrod nich, ponumerowanych od 
1  do 6, jest prawdziwych. Dla kazdej 
liczby N od 1 do 6, wychodzac od 
prawdziwej perly o numerze N, 
w  kazdym z dwoch kierunkow, jesli 
przechodzi sie N razy od jednej perly  
do nastepnej, wtedy trzeba trafic na inna prawdziwa perle 
(mozna   po  drodze,   przedtem,   trafic   na   jeszcze  inna   

prawdziwa perle). Przebiegajac naszyjnik w jednym 
kierunku, numery parzyste ze zbioru (2, 4 i 6) i numery 
nieparzyste ze zbioru (1, 3 i 5) musza nastepowac 
przemiennie. Obracamy naszyjnik w taki sposób, aby 
prawdziwa perla o numerze 6 byla na gorze. Perly (a) i (b) 
sa prawdziwe i numer perly (a) jest mniejszy niz numer 
perly (b).  
Zakonczyc numerowanie prawdziwych perel.  

KONIEC  KATEGORII    CE 

6 – PROSTOKAT ROKU  (wspolcz. 6)  
Duzy prostokat jest rozciety na piec 
malych, identycznych prostokatow. 
Obwod duzego prostokata wynosi 2013 
milimetrow. Jaki jest, w milimetrach, 
obwod jednego malego prostokata? 

7 – DZIELNIK ALBO WIELOKROTNOSC  (wspolcz. 7)  
Didier i Muriel graja w gre dziesiecioma kartami 
ponumerowanymi od 1 do 10. Didier gra jako pierwszy i, w 
swoim ruchu, usuwa karte z numerem 2. Po kolei kazdy 
gracz, w swoim ruchu, musi usunac z gry jedna karte, ktorej 
numer jest dzielnikiem lub wielokrotnoscia numeru karty 
usunietej z gry przez poprzedniego gracza w ostatnim jego 
ruchu. Jesli gracz nie moze usunac karty, wtedy drugi gracz 
wygrywa. Po karcie z numerem 2 jaka karte Muriel 
powinien usunac z gry, aby byc pewnym, ze potem 
wygra?   Uwaga: 1 jest dzielnikiem kazdej liczby. 

8 – STOSY KULEK  (wspolczynnik  8)  
Fibo uklada kulki w liniach poziomych w taki sposob, zeby 
wszystkie kulki w kazdej linii stykaly sie miedzy soba 
i zeby kazda kulka, ktora nie jest w najnizszej linii dotykala 
dwie kulki z linii pod spodem. Jest w ten sposob 
odpowiednio 1, 1, 2, 3, 5 i 8 sposobow ustawienia 
odpowiednio 1, 2, 3, 4, 5 i 6 kulek (rysunek ponizej ilustruje 
przypadek 6 kulek). Fibo zauwaza, ze 1+1=2, 1+2=3, 
2+3=5 i 3+5=8, ale pozostaje ostrozny co do tego jak bedzie 
dalej. 
  
Ile jest sposobow ulozenia 9 kulek?   

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 -  ODGADNIJ LICZBE  (wspolczynnik 9)  
ABCDEFGHI jest liczba dziewieciocyfrowa napisana 
wszystkimi cyframi od 1 do 9. Cyfra A jest scisle mniejsza 
od cyfry B. Liczby trzycyfrowe ABC, BCD, CDE, DEF, 
EFG, FGH, GHI sa podzielne odpowiednio przez 3, 4, 5, 6, 
7, 8 i 9. Jaka jest liczba ABCDEFGHI ? 

10 – ZOLEDZIE ROKU  (wspolczynnik 10)  
Wiewiorki Tic i Tac zebraly jako zapasy zimowe, kazda 
oddzielnie zoledzie, które znalazly na debie pana Donalda. 
W przewidywaniu przyszlej zimy, nie jedza zadnego z tych 
zoledzi i uwazaja zeby zadnego z nich nie stracic. Donald 
jest nieobecny przez szesc pelnych dni. Kazdego dnia, dwa 
razy, przewietrzaja swoje sklady zoledzi 



• rano, Tac zabiera polowe skladu zoledzi Tic’a i dorzuca 
je do swojego skladu; 

• po poludniu Tic zabiera polowe skladu zoledzi Tac’a 
i  dorzuca je do swojego skladu. 

Gdy Donald wraca w koncu ostatniego, szostego dnia, po 
dwunastu wietrzeniach lacznie, Tic ma 2013 zoledzi 
w  swoim skladzie. Ile zoledzi ma wtedy Tac w swoim 
skladzie?   
Uwaga: liczba zoledzi jest zawsze calkowita i dodatnia.  

11 – MAGICZNY PORZADEK  (wspolcz. 11) 
Napiszcie jedna liczbe w kazdym polu 
kratownicy  w taki sposob, aby kazdy 
wiersz i kazda kolumna zawieraly 
wszystkie liczby od 1 do 4. Szesnascie 
liczb czterocyfrowych, ktore zostaly 
utworzone czytajac kazdy wiersz i kazda 
kolumne w dwoch kierunkach musza byc, wszystkie, rozne 
jedna od drugiej. Jesli liczby te sa ustawione rzedem 
w kolejnosci rosnacej od 1 do 16, wtedy kazdy wskaznik na 
zewnatrz kratownicy podaje miejsce w tym rzedzie liczby 
czytanej od pola sasiadujacego ze wskaznikiem do pola 
najdalszego i w odpowiednim kierunku.  

KONIEC  KATEGORII    C1 
12 – LOTKA BADMINTONA  (wspolcz. 12)  
Szary szesciokat ABCDEF 
przedstawia przekroj poprzeczny 
lotki badmintona dla dzieci. 
Punkt A jest srodkiem malego 
okregu (czolo lotki) o promieniu 
8 milimetrow. Duzy kropkowany 
okrag, o promieniu 18 mili-
metrow, jest styczny do malego 
okregu. Boki [BC] i [EF] sa 
styczne do dwoch okregow. Boki [CD] i [DE] sa styczne do 
duzego okregu tak, ze katy BCD i DEF sa proste. Jakie 
jest, w mm2, pole szesciokata ABCDEF ? 

13 – IDZCIE PO STRZALKACH  (wspolcz. 13)  
Kazdy z dziesieciu pro-
stokatow musi zawie-
rac liczbe trzycyfrowa 
o roznych cyfrach 
i ktorych suma cyfr jest 
rowna 15. Zadna z 
dziesieciu liczb nie 
moze byc otrzymana z 
innej liczby za pomoca 
permutacji trzech cyfr. Kazda liczba powinna zawierac 
cyfre napisana na etykiecie na dole prostokata, gdzie ona sie 
znajduje. Liczby znajdujace sie w dwoch prostokatach 
polaczonych strzalka musza zawierac jedna wspolna cyfre 
i  tylko jedna cyfre postawiona na tym samym miejscu 
(cyfre setek, dziesiatek lub jednosci); strzalka powinna byc 
skierowana od mniejszej do wiekszej z dwoch liczb. Jaka 
jest suma dziesieciu liczb? Uwaga: liczba trzycyfrowa nie 
zaczyna sie od 0 po lewej. 

14 – POLE ROKU LUB PRAWIE  (wspolcz. 14)  
Pole roku, lub prawie, jest kwadratem, ktorego dlugosc 
boku jest liczba calkowita metrow scisle wieksza od 1 
i  scisle mniejsza od 1000. Gdybysmy zmniejszyli o 1 metr 
dwa jego przeciwlegle boki i gdybysmy powiekszyli o 1 
metr dwa pozostale boki, wtedy otrzymalibysmy prostokat, 

ktorego pole, w m2, byloby podzielne przez 2013. Jaka jest 
dlugosc, w metrach, boku kwadratu? 

KONIEC  KATEGORII    C2 
15 – SLIMAK   (wspolcz. 15)  
Figura przedstawia przekroj 
poprzeczny slimaka. Odcinek 
[BC] ma taka sama dlugosc jak 
srednica [AB] kola i jest do niej 
prostopadly. Odcinek prostej 
laczacej punkt C ze srodkiem kola przecina okrag 
w  punkcie  D. Jaki jest stosunek odleglosci  DA/DB ? 
Odpowiedz powinna byc podana z trzema cyframi po 
przecinku i zaokraglona do najblizszej. W razie potrzeby 
przyjac 1,732 dla √3  i  2,236 dla √5.    

16 – CHORAGIEWKA NA DACHU  (wspolcz. 16)   
Figura przedstawia choragiewke na 
dachu po rozcieciu i zlozeniu. Dwa 
pieciokaty sa foremne. Piec bialych 
trojkatow jest rownobocznych. Maly 
pieciokat i dziesiec trojkatow pokry-
waja dokladnie duzy pieciokat. Pole 
jednego bialego trojkata jest rowne 
100 cm2. Jakie jest, w cm2, laczne 
pole pieciu szarych trojkatow? W razie potrzeby przyjac 
0,809 dla cos360  lub 1,732 dla √3  i zaokraglic najblizej. 

KONIEC  KATEGORII    L1,  GP 
17 – SAD  PITT’A  AGOSTO  (wspolcz. 17)  
Regularna kratownica jest nary-
sowana na mapie rolniczej. Sad Pitt’a 
Agosto ma ksztalt trojkata 
prostokatnego, ktorego kazdy 
z  trzech wierzcholkow jest wezlem 
kratownicy i ktorego kazdy z  dwoch 
bokow kata prostego jest rownolegly do linii kratkowania. 
Bok malego kwadratu kratownicy ma dlugosc rowna jeden 
metr. Dlugosc przeciwprostokatnej trojkata wyraza sie 
liczba calkowita metrow. Kazdy bok ramy figury jest 
rownolegly do linii kratkowania. Kazdy z siedmiu punktow 
przedstawia drzewo owocowe. Wszystkie one sa wezlami 
kratownicy scisle wewnetrznymi w trojkacie prostokatnym 
i  leza w calkowitoliczbowych odleglosciach, w metrach, od 
jego przeciwprostokatnej. Jaka jest, w m2, powierzchnia 
sadu Pitt’a Agosto? 

18 – NAGRODA  (wspolcz. 18)  
W znanej grze Maths-TV, Lotus wygral nagrode, ktora musi 
byc wylosowana. Sa trzy mozliwe nagrody. Ich ceny sa, 
w  Maths-Euros, 2013 oraz dwie liczby trzycyfrowe 
calkowite. Kazda cyfra od 0 do 9 jest uzyta jeden i tylko 
jeden raz do napisania tych trzech liczb. Jedna po drugiej, 
cyfry od 0 do 9 sa wyciagane na chybil trafil przez 
prowadzacego loterie. Kazda z nich moze byc wyciagnieta 
co najwyzej jeden raz. Jak tylko wszystkie cyfry ceny jednej 
z trzech nagrod zostana wyciagniete, Lotus wygrywa 
odpowiednia nagrode. Do wartosci oczekiwanej nagrody, 
ktorej cena jest rowna 2013 Maths-Euros, trzeba dodac 
liczbe calkowita Maths-Euros, aby otrzymac sume wartosci 
oczekiwanych dwoch innych nagrod. Jaka jest ta liczba 
calkowita? Wartosc oczekiwana nagrody jest iloczynem jej 
ceny i  prawdopodobienstwa jej wygrania; moze ona nie 
byc liczba calkowita.  

KONIEC  KATEGORII    L2,  HC 


