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Instrukcja
1. Rozwiązania wszystkich zadań prosimy zapisać w języku polskim.
2. Rozwiązanie każdego zadania (z uzasadnieniem) należy zapisać na oddzielnej kartce, opisanej nazwą drużyny.
Za rozwiązanie (z uzasadnieniem) każdego zadania można otrzymać od 0 do 10 punktów.
3. Po zakończeniu wszystkie kartki z rozwiązaniami prosimy umieścić w kopercie. Kopertę należy zakleić.
4. Czas pracy to 150 minut. Powodzenia!
.

1. A golf club
The local golf club was buzzing with excitement. This was
it, the final night of the tournament. All the young people
from the area met around to see who was going to be
crowned the local champion. Robert was asked to keep
the score but he sometimes couldn’t read his
handwriting. The tournament only had four female
contestants left and only two rounds were to be played.
At the club house Robert tried to work out the scores but
this is what he had found out.
– Patricia beat Jane in both rounds.
– Mary beat Linda in both rounds.
– The winner in game 1 came second in game 2.
– Mary won game 2 and Linda beat Jane in game 1.
– No player got the same placing twice.
Can you work out who finished where in each game?
2. Maszyna do wygrywania
Maszyna do gry ma wyświetlacz,
podzielony na cztery pola z klawiszami
A, B, C, D, jak na rysunku.
Za pomocą wielokrotnego naciskania
klawisza grający może wyświetlić cyfrę
w polu nad tym klawiszem. Za pomocą klawisza A gracz
może wyświetlić w pierwszym polu 1, 2, 3, lub 4.
Za pomocą klawiszy B, C, D może w każdym
z odpowiednich pól wyświetlić 1, 2, lub 3. Grający
wyświetla w ten sposób liczbę 4-cyfrową, a następnie
wciska przycisk „GOTOWE”. Jeżeli wyświetlona liczba
jest wygrywająca, gracz otrzymuje 2000 zł; w przeciwnym
przypadku płaci 10 zł. Wiadomo, że liczby wygrywające
zależą tylko od trzech pól: pierwszego i dwóch innych, ale
tych innych nie znamy. Na owych trzech istotnych polach
wygrywa tylko jeden układ i jeśli go gracz ustawi,
dostanie 2000zł niezależnie od cyfry w pozostałym,
nieistotnym polu. Na przykład, jeśli wygrywa ustawienie
1, 2, 2 na polach odpowiednio pierwszym, drugim
i czwartym, to gracz dostanie 2000 zł, wybierając liczbę
zarówno 1212, jak i 1222, jak i 1232.
Załóżmy, że będziesz grać dokładnie 90 razy.
Czy istnieje sposób gry, dzięki któremu na pewno
przybędzie ci pieniędzy? Jeśli nie, to uzasadnij dlaczego.
Jeśli tak, to opisz swój sposób gry i oblicz, jaki zysk ci
zagwarantuje (przy założeniu, że masz pecha i układu
wygrywającego nie odkryjesz przez łut szczęścia).
Im większy gwarantowany zysk, tym lepiej.
3. Zespół taneczny
Zespół taneczny, występujący w pewnej komedii
muzycznej, wykonywał następujący układ taneczny:
– Najpierw tancerki ubrane na czerwono, zielono lub
niebiesko ustawiają się w szeregu, zwrócone twarzą
w stronę widowni i zaczynają tańczyć w miejscu.

– Następnie wielokrotnie powtarzana jest następująca
scena: dwie tancerki wychodzą przed szereg, poruszają
się przez moment w rytm muzyki, a następnie wracają do
szeregu, zamieniając się miejscami.
Wiadomo, że tancerek było 15, a początkowy szereg,
jeśli spojrzymy tylko na kolory strojów, miał postać
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Na końcu przedstawienia tancerki tworzyły trzy zwarte
jednokolorowe grupy, a w środku stały tancerki w stroju
zielonym.
Jaka jest najmniejsza liczba wystąpień par tancerek
przed szereg, przy której opisane końcowe ustawienie
jest możliwe? Odpowiedź uzasadnij, to znaczy:
– Wyjaśnij, dlaczego podana przez ciebie liczba wystąpień
jest wystarczająca do powstania opisanego ustawienia
końcowego.
– Uzasadnij, że przy mniejszej liczbie wystąpień opisane
końcowe ustawienie nie jest możliwe.
4. Matematyczna pchła
Pchła Zenobia ma szachownicę
100×100, na której codziennie trenuje
skoki. Dzisiaj wymyśliła takie reguły
treningu: najpierw wskakuje na lewy
dolny róg, a potem porusza się po
polach kolejnych przekątnych, od góry
każdej przekątnej po skosie w dół.
Na rysunku pierwszym narysowano fragment
szachownicy z kolejnymi skokami pchły.
Na rysunku drugim ponumerowano pola
w takiej kolejności, w jakiej skakałaby na nie
pchła, gdyby trenowała na szachownicy 4×4.
Załóżmy, że każde pole ma dwie współrzędne (i, j),
zmieniające się od 1 do 100, w sposób jak na pierwszym
rysunku. Na przykład po 8 skokach Zenobia wyląduje na
polu o współrzędnych (2, 3).
Podaj współrzędne pola, na którym pchła znajdzie się po
wykonaniu 6062 skoków. Odpowiedź uzasadnij.
5. Kwadraty na szachownicy
Pola szachownicy o wymiarach 8×8 są pomalowane na
biało i na czarno, jak na rysunku.
Ile można narysować na tej
szachownicy różnych kwadratów
(o wymiarach 2×2, 4×4, 6×6 i 8×8),
w których liczby pól białych i czarnych
są równe? Odpowiedź uzasadnij.

6. Sieć odporna na atak
W sieci proteinowej jest kilka protein. Między niektórymi
z nich są bezpośrednie połączenia. Sieć nazywamy siecią
silnych powiązań, jeżeli każde dwie proteiny są ze sobą
połączone bezpośrednio lub za pośrednictwem tylko
jednej proteiny. Mówimy, że sieć jest odporna na atak,
jeżeli po wycięciu dowolnej proteiny sieć pozostaje siecią
silnych powiązań.
Na przykład: przedstawiona na rysunku sieć
czterech protein jest odporna na atak, bo po
usunięciu dowolnej proteiny pozostałe
tworzą sieć silnych powiązań.

Załóżmy, że chcemy zbudować odporną na atak sieć
sześciu protein, w których każda proteina ma połączenie
bezpośrednie z co najwyżej trzema innymi.
Czy jest to możliwe? Jeżeli nie, to uzasadnij dlaczego.
Jeżeli tak, to:
– Podaj przykład takiej sieci, z jak najmniejszą liczbą
połączeń bezpośrednich między proteinami i uzasadnij,
że podana przez ciebie sieć jest odporna na atak.
– Uzasadnij, że nie istnieje sieć spełniająca wszystkie
podane w zadaniu warunki, z mniejszą niż twoja liczbą
połączeń bezpośrednich.
7. Strzelnica
W zawodach strzeleckich bierze udział 31 zawodników.
Dzięki zastosowaniu systemu teleinformatycznego
STRZELNICA 3.0 można w czasie rzeczywistym śledzić
wyniki zawodów, mimo że zawodnicy znajdują się w wielu
różnych miejscach. Karabinki, z przypisanymi numerami
startowymi zawodników, od razu po strzale „wiedzą”, ile
punktów zdobył zawodnik i wysyłają wynik do systemu.
Bieżąca klasyfikacja zawodników jest zapamiętywana
w systemie w specjalnej strukturze, którą można
przedstawić w postaci grafu zwanego drzewem.
Drzewo jest uporządkowane, ma następujące własności:
1. Jeżeli z węzła x można dostać się do węzła y, zaczynając
od lewej krawędzi wychodzącej z x (zwanej lewą
krawędzią potomną x) i dalej poruszając się w dół po
krawędziach drzewa, to zawodnik o numerze x zdobył nie
mniej punktów od zawodnika o numerze y.
2. Jeżeli z węzła x można dostać się do węzła y,
zaczynając od prawej krawędzi wychodzącej z x (zwanej
prawą krawędzią potomną x) i dalej poruszając się w dół
po krawędziach drzewa, to zawodnik o numerze x zdobył
nie więcej punktów od zawodnika o numerze y.
Oto wygląd drzewa po serii strzałów:
Uwaga: Na rysunku podane są numery zawodników.

Z rysunku wynika, że zawodnik o numerze 24 zdobył nie więcej
punktów niż zawodnik o numerze 26, a zawodnik o numerze 15
zdobył nie miej punktów niż zawodnik o numerze 9.

Wiedząc, że w tym momencie żadnych dwóch
zawodników nie ma takiej samej liczby punktów,
podaj aktualną klasyfikację zawodników i uzasadnij,
że tę klasyfikację można przedstawić za pomocą
uporządkowanego drzewa pełnego, czyli drzewa, które ma
taką własność, że z każdego węzła wychodzą albo dwie
krawędzie potomne, albo nie wychodzi żadna,
a wszystkie węzły bez krawędzi potomnych znajdują się
na tym samym poziomie.
Przykład: Dla zawodników
o numerach 2, 8, 14, 18, 23, 24 i 29
oba drzewa ilustrują taki sam
porządek. Drugie drzewo jest pełne.

8. Szyfr koali
Koala-szyfrant szyfruje tajną korespondencję z użyciem
matrycy przypominającej szachownicę 4×4, z której
usunięto cztery pola (rysunek poniżej).
Najpierw szyfrant usuwa z tekstu jawnego
znaki odstępu i znaki interpunkcyjne oraz
dzieli litery tekstu jawnego na grupy po 16 liter
(w razie potrzeby uzupełnia ostatnią grupę
losowo wybranymi literami).
Proces szyfrowania grupy 16 liter przebiega następująco:
1. Na czystą szachownicę 4×4 nakłada się matrycę;
2. W okienka matrycy wpisuje się kolejne litery,
jedną po drugiej (wiersz po wierszu zaczynając od góry,
w wierszu kolejność jest zawsze od lewej do prawej);
3. Trzykrotnie powtarza się czynność 2. dla kolejnych
liter, wcześniej obracając matrycę o 90°.
4. Z wypełnionej szachownicy 4×4 spisuje się szyfrogram
wiersz po wierszu (od lewej do prawej).
Koala przed rozpoczęciem szyfrowania decyduje:
– której strony matrycy użyje (awers czy rewers);
– który narożnik jest lewym górnym narożnikiem;
– czy obracać matrycę o 90° zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara (czy przeciwnie).
Przykład. Szyfrowanie ciągu liter ABCD EFGH IJKL MNOP
mogłoby wyglądać następująco:

Szyfrogram to: AIJE FMBN GKHO PCDL.

a) Określ liczbę różnych matryc 4×4,
którymi można się posłużyć szyfrując ciąg
16 liter. Odpowiedź uzasadnij.
Zakładamy, że: 1. Obie strony matrycy
(awers i rewers) są tego samego koloru.
2. Projektując matrycę należy usunąć z niej
takie cztery pola, aby efektem szyfrowania
ciągu 16 liter była wypełniona szachownica.
b) Ile różnych szyfrogramów można uzyskać
dla ciągu 16 liter ABCDEFGHIJKLMNOP
stosując różne matryce 4×4?
Odpowiedź uzasadnij.

