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MECZ SPARINGOWY WIELKOPOLSKA – DOLNY ŚLĄSK 

 

Zad. 0. Zepsuta pamięć 

Blok pamięci komputera 4  4 komórki jest kontrolowany 8 przełącznikami. Jeśli włączone są przełączniki 

A i 1, czytana jest komórka A1 itd. 

Aktualna zawartość tego fragmentu pamięci to: 

 

 

Jeśli zepsuje się przełącznik kolumny, zamiast dowolnej komórki czytana jest komórka tej kolumny z 

danego wiersza, np. gdy popsuty jest przełącznik A, zamiast każdej z komórek A1, B1, C1 i D1 zostanie 

odczytana wartość z A1, a zamiast każdej z komórek A2, B2, C2 i D2 zostanie odczytana wartość z A2 itd. 

Podobnie jeśli zepsuje się przełącznik wiersza, zamiast dowolnej komórki czytana jest komórka tego wiersza 

z danej kolumny, np. gdy popsuty jest przełącznik 3, zamiast każdej z komórek A1, A2, A3, A4 zostanie 

przeczytana komórka A3. 

Wiadomo, że jeden przełącznik jest zepsuty, a w efekcie odczytu wszystkich komórek jednego z wierszy 

otrzymano dwa razy 0 i dwa razy 1 (niekoniecznie w tej kolejności). Podaj przełączniki, które  mogą być 

popsute. 

 

Zad. 1. Zanieczyszczenia 

Na rysunku przedstawiono dorzecze Bajtału, dużej rzeki w Bajtocji, gdzie 

wszystkie rzeki płyną odwrotnie niż w Polsce – w dół mapy. Kropkami 

zaznaczono fabryki, z których jedna, jak donoszą przemysłowi szpiedzy, 

zanieczyszcza Bajtał (niekoniecznie bezpośrednio, tzn. może chodzić o 

fabrykę odprowadzającą zanieczyszczenia do jednego z jego dopływów). 

Waszym zadaniem jest ustalić, która to fabryka, mając możliwość 

przetestowania wody w dowolnym punkcie dorzecza. (Można stwierdzić, 

czy płynąca tam woda jest czysta, czy nie). Badania takie są jednak drogie i 

chodzi o to, żeby zminimalizować ich liczbę. Możecie ustalać miejsce 

każdego testu po odczytaniu wyników poprzedniego. Jaka największa liczba 

testów może okazać się potrzebna przy optymalnym ich wykonywaniu?  

 A B C D 

1 0 0 1 1 

2 0 1 0 1 

3 0 1 1 1 

4 1 1 1 0 



Zad. 2. Laptopy 

Bogata firma informatyczna rozdaje laptopy trojgu członkom zarządu wg następującego schematu: 

pierwszego laptopa dostaje pan Andrzej, kolejne dwa – pani Basia, trzy dalsze – pan Czesław, następne 

cztery – pan Andrzej, kolejnych pięć – pani Basia itd., aż rozdane zostaną wszystkie. 

Gdyby np. firma miała 11 laptopów, kolejno 1 trafiłby do pana A., dwa do pani B., trzy do pana C., kolejne 

cztery do pana A. i ostatni do pani B. 

Ile laptopów mógł dostać pan Czesław, jeśli pani Basia otrzymała ich w rzeczywistości 123? 

 

Zad. 3. Jedynki 

Dla danej początkowej wartości naturalnej n uruchamiamy następujący algorytm: 

1: Jeśli n = 0, zakończ pracę. 

2: Jeśli n jest nieparzyste, napisz 1 i zmniejsz n o 1. 

3: Jeśli n jest parzyste, podziel n przez 2. 

4: Przejdź do punktu 1. 

Ile jest liczb naturalnych, które jako początkowe wartości n spowodują, że algorytm wykona 101 dzieleń, a 

wskutek jego działania wypisze się w sumie 100 jedynek? 

 

Zad. 4. Protokół 

Jedna z firm ubezpieczeniowych w erze telefonów stacjonarnych, przed wynalezieniem faksów, posługiwała 

się następującą procedurą (protokołem komunikacyjnym) przekazywania w szybki sposób ważnych 

informacji do ponad 2,5 tys. oddziałów firmy: Z siedziby firmy wyznaczony pracownik wykonywał tylko 

dwie rozmowy telefoniczne, jedna po drugiej, do dwóch oddziałów firmy. Dalej treść informacji była 

przekazywana z każdego z powiadomionych oddziałów dokładnie do dwóch innych oddziałów itd. 

Oczywiście każdy oddział miał stałych, zawsze tych samych rozmówców.  

Do jakiej liczby oddziałów docierała informacja w ciągu 10 minut, jeśli założyć, że każda rozmowa trwa 

minutę, a osoba poinformowana w ciągu kolejnych dwóch minut przeprowadza, jedna po drugiej, dwie 

rozmowy z innymi oddziałami firmy? 

 

Zad. 5. Bloki liter 

Dany jest ciąg złożony ze 100 liter A, 200 liter B i 300 liter C (w nieznanej kolejności). Wyznacz liczbę 

zwartych bloków liter tego ciągu o następujących własnościach: blok rozpoczyna się oraz kończy literą A i 

zawiera co najmniej jeszcze jedną literę A. 

Przykład: Dla ciągu ABAABCA blokami spełniającymi warunki zadania są: ABAA oraz AABCA oraz 

ABAABCA.  

 

 



Zad. 6. Jabłka 

Jaś i Joasia bardzo lubią jabłka, ale kochają też matematykę, a w szczególności teorię gier! Jaś, starszy brat 

Joasi, zaproponował siostrze następującą grę, której celem będzie podział trzech dużych jabłek:  

– Będę przecinać jabłka na dwie części: zawsze jedna z nich będzie dla Ciebie, a druga dla mnie. Za każdym 

razem, gdy już przekroję kolejne jabłko, będziesz mogła zdecydować, czy Ty pierwsza wybierasz jedną z 

jego części, czy weźmiesz tę część, którą Ci zostawię, ale Ty możesz brać pierwsza tylko dwa razy. 

Na jaką co najwyżej część z trzech jabłek (w sumie) Joasia może liczyć? 

Uwagi: 1. wszystkie jabłka są identyczne. 2. Jaś może podzielić jabłko tak, że jedna z części będzie zawierać 

tylko ogonek, czyli jabłka w niej właściwie nie będzie... 3. Celem każdego z dzieci jest zjeść jak najwięcej 

 

Zad. 7. Monety 

Wiadomo, że wśród 10 identycznie wyglądających monet jedna jest fałszywa, bo jest lżejsza. Rozstrzygnij, 

czy istnieje sposób ważenia z użyciem wagi szalkowej (bez odważników), który zawsze pozwoli wykryć 

fałszywą monetę w co najwyżej dwóch ważeniach. 

Uwaga: na szalki wagi można kłaść dowolną liczbę monet. 

 

Zad. 8. Konkurs informatyczny 

Ania bierze udział w konkursie programistycznym. Ma zadanie zaprojektować efektywny algorytm i napisać 

program, który dla danego ciągu liczb jednocyfrowych znajdzie sumę niektórych wyrazów tego ciągu. 

Wymaga się przy tym, aby pierwszym składnikiem sumy był pierwszy wyraz ciągu, ostatnim składnikiem – 

ostatni wyraz ciągu oraz by spełniona była implikacja: jeśli w skład sumy wchodzi jeden z wyrazów ciągu, 

to w skład sumy wchodzi też co najmniej jeden z dwóch kolejnych wyrazów (o ile takie istnieją). Co istotne, 

program Ani ma wyznaczać sumę, która ma nie tylko spełniać powyższą własność, ale ma być najmniejsza 

z możliwych. Np. dla ciągu 9, 7, 5, 3, 2 poszukiwana suma to 16 = 9 + 5 + 2. Dla ciągu 3, 5, 9, 7, 1, 6 – 

– 19 = 3 + 9 + 1 + 6. 

Jak algorytm zaproponowałbyś na miejscu Ani?  

 

Zad. 9. Punkty 

Każdy z punktów 1, 2, 3, ..., 2n na osi liczbowej pokolorowano na biało lub czarno, przy czym białych i 

czarnych jest po n, a przy zliczaniu ich kolejno od lewej liczba czarnych nigdy nie przekracza liczby białych. 

Punkty te podzielono na n różnokolorowych par i zsumowano wszystkie n odległości między sparowanymi 

punktami. Zaprojektuj i uzasadnij algorytm takiego podziału na pary, żeby otrzymana suma była najmniejsza 

z możliwych. 

 

 

 

 


