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Konkurs matematyczno-informatyczny KOALA
V EDYCJA KONKURSU

finał ponadgimnazjalny
14 kwietnia 2018

Czas na zadawanie pytań: do 9:45. Czas pracy to 120 minut. Powodzenia!

1. Finał
W finale turnieju szachowego grało pięć zawodniczek:
Ada, Bogna, Wiesia, Gosia i Dorota. Każda rozegrała
jedną partię z każdą przeciwniczką. Za każdą wygraną
w turnieju dostaje się 1 punkt, za remis 0,5 punktu,
za przegraną 0 punktów. Po finale okazało się, że:

• Każda dziewczyna zdobyła inną liczbę punktów.
• Gosia wygrała z szachistką, która jako jedyna po-

konała Dorotę.
• Wiesia jako jedyna przegrała z tą, która jako jedyna

przegrała z Adą.
• Zwyciężczyni zdobyła więcej niż trzy punkty, ale

mniej niż Gosia i Ada razem.
• Bogna zdobyła więcej punktów niż Ada.

Podaj przykładowe wyniki wszystkich partii.

Ile punktów zdobyła wicemistrzyni? Znajdź wszystkie
możliwości.

2. Średnie
Sześciu uczniów pisało pięć sprawdzianów. Każdy
otrzymał z każdego sprawdzianu jedną z ocen: 3, 4,
5, przy czym każdy dostał jakąś trójkę, jakąś czwórkę
i jakąś piątkę. Każdy otrzymał inny zestaw pięciu
ocen (w „zestawie” kolejność ocen nie ma znaczenia).

Adam zauważył, że średnia arytmetyczna jego ocen
jest zarazem modą i medianą jego zestawu. Wszyscy,
oprócz Bartka i Czesia, mają zestawy o medianie 4.
Zestaw Czesia ma medianę wyższą od jego średniej.
Podobnie medianę wyższą od średniej ma także Darek.
Natomiast zestaw Emila ma medianę niższą od jego
średniej. Jakie oceny otrzymał Filip?

3. Gra w 1025 liczb
Niezwykle cierpliwe koala i panda zapisały na wielkiej
tablicy wszystkie 1025 liczb całkowitych od 0 do 1024.
Grają w taką grę: W pierwszym kroku koala zmazuje
512 wybranych liczb, w drugim kroku panda zma-
zuje 256 wybranych liczb, potem koala zmazuje 128
liczb itd. W dziesiątym kroku panda zmazuje jedną
liczbę i pozostają dwie liczby na tablicy. Koala chce,
by bezwzględna różnica tych dwóch liczb była jak
największa, a panda wręcz przeciwnie – stara się, by
była jak najmniejsza. Zwierzaki są nie tylko cierpliwe,
ale i bardzo sprytne i nigdy nie popełniają błędów.

Jakim wynikiem skończy się gra? Przedstaw i prze-
analizuj strategie sprytnej koali i sprytnej pandy.

4. Dziewięć punktów
Na płaszczyźnie wybrano dziewięć punk-
tów tworzących kwadrat 3×3. Ile spośród
trójkątów o wierzchołkach w tych punk-
tach ma przynajmniej jeden wierzchołek
w którymś z czterech narożników?

5. Sieć komputerowa II
Masz 6 serwerów i 9 komputerów. Chcesz stworzyć
bezpośrednie połączenia między komputerami a ser-
werami tak, by każda grupa 6 komputerów miała
bezpośredni dostęp do 6 różnych serwerów (chodzi
o to, by każdy komputer z tej szóstki mógł korzystać
z innego serwera). Mógłbyś osiągnąć cel, łącząc każdy
komputer z każdym serwerem, ale to wymagałoby aż
54 połączeń bezpośrednich.

Jaka jest najmniejsza liczba połączeń bezpośrednich,
dzięki której osiągniesz cel? Podaj przykład takiej
sieci i uzasadnij, że działa jak należy. Nie zapomnij
uzasadnić, że mniejsza liczba połączeń nie wystaraczy.

6. Zeszyt z ciągami
Magda dostała nietypowe instrukcje: Weź czysty ze-
szyt. Będziesz w nim zapisywać różne ciągi binarne.
Dozwolone reguły wpisywania ciągów do zeszytu są
takie:

A. Na początku wpisz ciąg złożony z samego zera.
B. Jeśli masz w zeszycie jakiś ciąg, możesz zapisać ten

sam ciąg z dopisaną jedynką na końcu.
C. Jeśli masz w zeszycie jakiś ciąg zawierający trzy ze-

ra po rząd, możesz wpisać do zeszytu ten sam ciąg,
ale z owymi trzema zerami zastąpionymi jedynką.

D. Jeśli masz w zeszycie jakiś ciąg zawierający trzy
jedynki po rząd, możesz wpisać do zeszytu ten sam
ciąg, ale z pominięciem owych trzech jedynek.

E. Jeśli masz w zeszycie jakiś ciąg, możesz zapisać
ciąg, który jest podwójną kopią tego ciągu.

Czy zgodnie z powyższymi regułami Magda może tak
wpisywać ciągi do zeszytu, by jednym z wpisanych
był ciąg 100100100?

Reguły (poza pierwszą) można stosować w dowol-
nej kolejności. Na przykład, zgodnie z powyższymi
zasadami można wpisać do zeszytu kolejno: 0 (re-
guła A), 00 (reguła E), 0000 (reguła E), 10 (reguła
C), 101 (reguła B), 1011 (reguła B), 10111011 (re-
guła E), 10011 (reguła D).
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7. Kwadrat w kopercie
Piotr zapisał na kartce dodatnią liczbę naturalną,
mniejszą od 300. Włożył kartkę do koperty. Kamil
wie, że liczba Piotra jest kwadratem liczby naturalnej
i wie, z jakiego przedziału została wybrana. Kamil
chciałby poznać ten kwadrat i zadaje pytania, na
które Piotr odpowiada „tak” lub „nie”. Po każdym
pytaniu Piotr udziela odpowiedzi Kamilowi, tak by
ten mógł użyć tej informacji, by zadać następne pyta-
nie. Żelazna reguła tej gry mówi, że Kamil nie może
zadać pytania, na które zna odpowiedź. Kamil zadał
następujące pytania dotyczące liczby w kopercie:

1) Czy jest mniejsza niż 100?
2) Czy jest parzysta?
3) Czy jest dwucyfrowa?
4) Czy jej druga cyfra od lewej strony to 6?

Na końcu Kamil zadeklarował, że zna odpowiedź. Jed-
nak był w błędzie, ponieważ Piotr dał błędną odpo-
wiedź na każde z czterech pytań.

Czy na podstawie powyższych informacji możemy
stwierdzić, jaka liczba jest w kopercie?

8. Dziki Zachód
Na rysunku zaznaczono różne możliwe odcinki tras
dyliżansu ze wschodu na zachód (z punktu A do J).

Literami od B do I oznaczono na mapie potencjal-
ne miejsca postoju dyliżansu (punkty wymiany ko-
ni). Liczby zapisane przy odcinkach dróg to ceny po-
lis ubezpieczeniowych za te odcinki. Znajdź trasę ze
wschodu na zachód, której koszt ubezpieczenia jest
najmniejszy. Odpowiedź oczywiście uzasadnij.

Uwaga: Rozwiązania polegające na sprawdzeniu
wszystkich możliwych tras będą oceniane na nie
więcej niż 2 punkty.

9. Parzyste i nieparzyste

Wyznacz liczbę wszystkich ciągów, spełniających jed-
nocześnie poniższe cztery warunki:

• Ciąg składa się z liczb całkowitych dodatnich i jest
rosnący.

• Pierwszy wyraz ciągu jest liczbą nieparzystą.
• W ciągu na zmianę występują liczby nieparzyste

i parzyste.
• Wszystkie liczby w ciągu są nie większe niż 13.

Na przykład takimi ciągami są (1, 2, 5, 12) lub
(5, 10, 13) lub jednoelementowy ciąg (3).

10. Zepsuty porządek

Masz przed sobą 15 kartek, jedna obok drugiej. Na
odwrocie każdej z nich zapisana jest inna liczba. O licz-
bach nic nie wiadomo, mogą być zarówno małe, jak
i duże.

Kartki pierwotnie były uporządkowane: liczby (od
lewej do prawej) tworzyły ciag rosnący. Niestety po-
rządek kartek ktoś dla żartu zepsuł. Wiadomo tylko
tyle, że początkowy fragment ciągu (złożony z przy-
najmniej jednej, ale mniej niż piętnastu kolejnych
kartek) przełożył na koniec, nie zmieniając przy tym
kolejności kartek w przekładanym fragmencie.

Twoje zadanie polega na odnalezieniu kartki z naj-
większą liczbą. Kart nie możesz odkrywać. Na szczę-
ście możesz skorzystać z pomocy wróżki, która zawsze
mówi prawdę, ale odpowiada tylko na jeden typ py-
tań: na odwrocie której z dwóch wskazanych kart jest
większa liczba?

Najprostszą metodą jest porównywanie kolejnych kart
parami: drugą z pierwszą, trzecią z dotychczas naj-
większą, czwartą z dotychczas największą, i tak dalej.
W najgorszym przypadku pytań do wróżki będzie 13.

Zaproponuj lepszą od opisanej wyżej metodę rozwiąza-
nia zadania, tzn. taką, która wymaga mniejszej liczby
pytań w najgorszym przypadku. Im mniejsza liczba
pytań (w najgorszym przypadku), tym lepiej.

Przedstaw analizę swojej metody: Zilustruj na przy-
kładzie najgorszy przypadek dla twojej metody oraz
uzasadnij, że dla żadnego ciągu większa liczba pytań
nie jest potrzebna.
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