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Nieco mniej typowe konkursy

Istnieje dość dużo interesujących konkursów matematycznych, szczególnie na Dolnym Śląsku. Warto za-
interesować się takimi imprezami jak „Matematyka bez granic”, „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, „GMiL”,
czy też „Olimpiada Lingwistyczna”. Na dzisiejszym spotkaniu chciałbym zwrócić uwagę na dwa ostatnie
konkursy. Zadania, które możecie tam spotkać są dość specyficzne i trochę mniej typowe niż statystyczne
zadanie z konkursu matematycznego dla gimnazjalisty. Zobaczmy, jak takie zadania wyglądają i jak sobie
z nimi radzić.

1. Mamy do dyspozycji 7 pałeczek o długościach kolejno: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 cm. Używa się wszystkich
siedmiu pałeczek układając je, połączone końcami tak, aby powstał prostokąt. Ile centymetrów
mierzy dłuższy bok tego prostokąta?

2. Mathilde rysuje trzydzieści odcinków o różnych długościach na kartce papieru i rachuje liczbę punk-
tów, które są końcem co najmniej jednego odcinka. Ile punktów, co najmniej, znajdzie Mathilde?

3. Anatole, Beatrice i Camille grają w następującą grę. Każdy ma przed sobą stos monet o nominale
jedno euro. W każdej turze gry, każdy z graczy rzuca kością, aby wyznaczyć przegrywającego (za-
kłada się, że zawsze jest przegrywający). Wtedy przegrywający musi dać monety o nominale 1 euro
każdemu z innych graczy w taki sposób, aby potroić sumę, którą ten gracz miał przed sobą. Jeżeli
nie może tego zrobić, partia kończy się i monety, które mu pozostały są rozdzielane między innych
graczy. W pewnym momencie gry Anatole ma przed sobą 243 euro, Beatrice 81 euro i Camille 3
euro. Ile razy, co najwyżej, każdy z graczy rzucił kości?

4. Pięć działań. Oblicza się sumę dwóch wyjściowych liczb całkowitych dodatnich, ich iloczyn, ich
dodatnią różnicę (od wyjściowej liczby większej odejmujemy mniejszą) oraz potęgę pierwszej z nich
z wykładnikiem, którym jest druga liczba. Dodając te cztery wyniki otrzymuje się 88. Jaki jest
wynik dzielenia większej z wyjściowych liczb przez mniejszą?

5. Na zabawie tanecznej bawiły się ogółem 42 osoby (chłopcy i dziewczynki). Tańczono parami (chło-
piec z dziewczynką). Dziewczynki były oznaczone różnymi literami alfabetu, od A, poprzez B, aż do
Z (nie koniecznie wszystkimi z alfabetu). W trakcie całej zabawy dziewczynka A tańczyła z 7 chłop-
cami, dziewczynka B z 8 chłopcami i każda kolejna dziewczynka tańczyła z o jeden większą liczbą
chłopców niż poprzednia. Ostatnia z nich Z tańczyła ze wszystkimi chłopcami. Ilu było chłopców
na tej zabawie?

6. Marek znalazł dwucyfrową liczbę całkowitą dodatnią, która jest równa sumie: sześcianu cyfry dzie-
siątek i kwadratu cyfry jedności. Jaka to liczba?

7. Jakie są dodatnie liczby całkowite dwucyfrowe takie, że każda z nich jest równa sumie: sumy jej
cyfr i iloczynowi jej cyfr?

8. Podane są zaimki w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (w transliteracji) i ich polskie odpowied-
niki (litera [ – jer twardy – oznacza bardzo krótką samogłoskę o niezbyt wyraźnej artykulacji):
k[de – „gdzie”, t[gda – „wtedy”, tako – „tak”. Poniżej osiem kolejnych zaimków staro-cerkiewno-
słowiańskich: k[gda, onamo, ov[gda, on[de, kamo, ov[de, kako, ovamo Wiadomo, że trzy z nich
tłumaczą się na: „tutaj” (w znaczeniu miejsca), „tam” (w znaczeniu kierunku), „teraz”. Zadanie:
Ustalić, których zaimków są to tłumaczenia, i podać znaczenia pozostałych słów staro-cerkiewno-
słowiańskich.
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9. Dane są zdania w języku wockim∗ i ich polskie tłumaczenia:

Meillä on tuhatta kattia. Mamy 1000 kotów.

Milla on kõlmõ cirjaa. Mam 3 książki.

Teilee on cylmä. Zimno wam.

Katti eb suvaa koiraa. Kot nie lubi psa.

Karu pelcääb lintua. Niedźwiedź boi się ptaka.

Nellä repoa vihaab kanaa. 4 lisy nienawidzą kury.

Lintu eb pelcää repoa. Ptak nie boi się lisa.

Teillä eb õõ kõlmõa lintua. Nie macie 3 ptaków.

Milla eb õõ sataa kattia. Nie mam 100 kotów.

Millõõ on sooja. Ciepło mi.

Sillõõ eb õõ kuuma. Nie jest ci gorąco.

Przetłumacz z wockiego następujące zdania: Repo eb vihaa kõlmõa kanaa. Milla on repo. Karu
vihaab sataa repoa.

Przetłumacz z polskiego na wocki: Masz 100 niedźwiedzi. Gorąco nam. Nie jest ci zimno. Kura nie
boi się 1000 lisów. Pies lubi kota. Mamy książkę. Pies boi się 3 kotów.
∗ - Po wocku mówi kilkadziesiąt osób we wsiach Jõgõperä, Luutsa, Liivcylä w pobliżu Ust-Ługi, a
także w Sankt Petersburgu. Język wocki należy do grupy bałtyckofińskiej uralskiej rodziny języko-
wej. „õ”, „ä”, „y” są specyficznymi wockimi samogłoskami, „c” wymawia się podobnie do polskiego
„ć”.
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