Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA
V EDYCJA KONKURSU
finał dla gimnazjów, oddziałów gimnazjalnych różnych szkół
i szkół podstawowych (klasy 7 i 8)
17 maja 2018
c Hanna Kuik
Czas pracy to 120 minut. Powodzenia!

1.

Studenci

Trzej koledzy studiują na uniwersytetach: w Warszawie, w Toruniu i w Olsztynie. Ich kierunki studiów
to: biologia, chemia i historia. Zakładamy, że każdy
studiuje w innym mieście i każdy studiuje tylko na
jednym kierunku. Dodatkowo wiadomo, że:
— Zbyszek nie studiuje w Toruniu.
— Uczący się w Warszawie nie studiuje historii.
— Uczący się w Toruniu studiuje chemię.
— Zbyszek nie studiuje biologii.
— Krzysztof nie studiuje w Warszawie.
Co i gdzie studiuje Grzegorz?

2.

Algorytm Szwejka

Dobry wojak Szwejk otrzymał rozkaz: Ustawić rekrutów w szeregu tak, aby średnia różnica wzrostu
sąsiednich była jak największa!
Szwejk określenie „różnica wzrostu” pojął bardzo dosłownie: liczy od lewej do prawej i jeśli rekrut o wzroście 184 cm stoi za rekrutem o wzroście 175 cm, to
dla Szwejka różnica ich wzrostu wynosi -9.
Ustaw rekrutów (wzrost w cm: 180, 175, 184, 186, 178)
tak, aby średnia różnica wzrostu (po myśli Szwejka)
była największa z możliwych. Uzasadnij, że większa
być nie może. Rozstrzygnij, czy zadanie ma więcej niż
jedno rozwiązanie.

4.

Kamil i Michał grają w grę, do której potrzebna jest
tabliczka czekolady z zaznaczonymi kostkami.
Czekoladę można łamać na kawałki, ale tylko wzdłuż
linii podziału na kostki.
Najpierw Kamil rozłamał tabliczkę czekolady na dwa
kawałki, później Michał rozłamał jeden z dwóch powstałych kawałków, znowu Kamil rozłamał jeden
z trzech powstałych kawałków itd.
Wygrywa ten, który pierwszy odłamie od kawałka
czekolady pojedynczą kostkę.
Gracze nie popełniają błędów. Kto wygra, jeśli czekolada składała się z ośmiu rzędów po 15 kostek w każdym?

5.

Atak hakerski

W sieci komputerowej każdy z 32 komputerów ma
inny identyfikator, będący ciągiem binarnym długości
5. Ze względów bezpieczeństwa dwa komputery mogą sobie przesyłać wiadomości wtedy i tylko wtedy,
gdy ich identyfikatory mają 4 bity zgodne, przy czym
wiadomość można przesłać tylko z komputera o identyfikatorze z mniejszą liczbą jedynek do komputera
o identyfikatorze z większą liczbą jedynek. Najważniejszymi komputerami w tej sieci są te oznaczone
przez 00000 i 11111. Mogą one wymieniać się wiadomościami za pośrednictwem innych komputerów,
na przykład z 00000 informacja może iść kolejno do:
00100, 00101, 10101, 11101, 11111.
Jesteś hakerem. Potrafisz wyłączyć z sieci po trzy
komputery z identyfikatorami mającymi dokładnie: 1,
2, 3 i 4 jedynki (razem 12 komputerów). Zrób to tak,
by 00000 i 11111 straciły kontakt.

Uszkodzony wpłatomat

Pewien wpłatomat jest uszkodzony w taki sposób, że
można z jego pomocą wypłacać tylko kwoty 306 zł,
a wpłacać tylko 221 zł. Transakcje innymi kwotami
są odrzucane.
Na koncie tego wpłatomatu masz 1000 zł, a w kieszeni
0 zł. Podaj sposób, który doprowadzi do tego, że największa możliwa kwota z konta znajdzie się w twojej
kieszeni. Nie zapomnij uzasadnić, że więcej pieniędzy
zdobyć nie możesz.

6.
3.

Czekolada

Trzy wieże

Na szachownicy 8 × 8 ustawiamy w dowolny sposób
trzy wieże x, y i z. Zakładamy, że żadne dwie wieże
nie mogą stać na jednym polu.
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Czy więcej jest takich ustawień trzech wież, że przynajmniej dwie są w tej samej linii, tj. w tym samym
wierszu lub w tej samej kolumnie, czy takich, w których żadne dwie nie stoją w tej samej linii?
1

7.

Geometria na boisku

Udowodnij, że z dowolnych pięciu zawodniczek tej
samej drużyny koszykarskiej, z których żadne trzy nie
stoją na jednej prostej, zawsze można w czasie meczu
wybrać cztery, stojące w wierzchołkach czworokąta
wypukłego.

8.

10.

Wyspa

Na pewnej wyspie żyje 2016 księżniczek, 2017 rycerzy
i 2018 smoków. Smoki zjadają księżniczki, rycerze
zabijają smoki, księżniczki doprowadzają rycerzy do
śmierci z tęsknoty. Nikt nie ginie z innych powodów,
nie ma też na wyspie innych mieszkańców.

Cztery z pięciu

100 uczniów pisało sprawdzian złożony z 5 zadań. Oto
ile było poprawnych rozwiązań w przypadku każdego
zadania: 95 dla zadania 1, 75 dla zadania 2, 97 dla
zadania 3, 95 dla zadania 4, 96 dla zadania 5.
Jaka jest najmniejsza możliwa liczba uczniów, którzy
poprawnie rozwiązali dokładnie cztery zadania?
Uzasadnij, że podana przez ciebie liczba jest rzeczywiście możliwa i że mniejsza być nie może.

9.

Przechadzka 2

Alejki w parku tworzą wzorek, jak na rysunku.

c Hanna Kuik

Wyruszasz z lewego końca parku i przechadzasz się
alejkami, nie powtarzając żadnej z nich, cały czas
oddalając się od punktu startu, po czym wychodzisz
bramą znajdującą się w prawym końcu parku.
Iloma różnymi trasami możesz się przechadzać?

Na wyspie panuje magiczne prawo, że kto ma aktualnie na koncie nieparzystą liczbę ofiar, nie może umrzeć
(do czasu aż jego liczba ofiar zmieni się na parzystą).
(a) Czy może się zdarzyć, że pewnego dnia na wyspie zostanie tylko jeden mieszkaniec?
(b) Jeśli jest to możliwe, to kto zostanie? Podaj
wszystkie możliwości.

Organizator finału: V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
Wsparcie merytoryczne: Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Instytut Informatyki PP
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