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ETAP I – zadania konkursowe

Zadanie 1.
Dziadek ma łąkę w kształcie koła o średnicy 90 m. Na tej łące pasie swoje kozy. Każda
koza jest uwiązana do kołka wbitego w ziemię na lince o długości 15 m. Kozy nie wchodzą
sobie wzajemnie na „terytoria”.

a. Ile maksymalnie kóz może paść się na tej łące?
b. Jaki jest minimalny stosunek obszaru trawy, której kozy nie mogą wyjeść, do pola

całej łąki?

Zadanie 2.
Mydło ma kształt prostopadłościanu. Używając tego mydła równomiernie zużywamy je w
ciągu trzech dni. Na ile wystarczyłoby to mydło, gdyby jego wszystkie wymiary były dwa
razy większe?

Zadanie 3.
Środki kolejnych boków pięciokąta wypukłego połączono odcinkami  i otrzymano łamaną
zamkniętą o długości 6,284m. Oblicz sumę długości wszystkich przekątnych tego
pięciokąta.

Zadanie 4.
W czasie urodzin babci Janeczki Ala i Karolcia zaczęły się zastanawiać, ile one same i ich
rodzice mają lat. Szybko zauważyły jedyny w swoim rodzaju związek. Wiek Ali można było
otrzymać z wieku jej starszej siostry Karoliny przez odwrócenie cyfr. Podobny związek
zachodził pomiędzy wiekiem ich ojca Błażeja i babci Janeczki. Jeszcze bardziej
zaskakujący był fakt, że iloczyn liczby lat babci Janeczki i Ali był równy iloczynowi lat
Karoliny i Błażeja. Co więcej, liczba lat Ali jest równa połowie liczby lat jej ojca, a liczba lat
Karoliny połowie liczby lat jej babci.
Ile lat ma każda z wymienionych osób?

Zadanie 5.
Do zbiornika dopływa woda czterema rurami. Gdyby dopływała tylko pierwszą rurą,
zbiornik napełniłby się w ciągu 1 dnia, tylko drugą rurą w ciągu 2 dni, trzecią w ciągu 3 dni,
a czwartą w ciągu 4 dni. Oblicz po jakim czasie napełni się zbiornik, gdy woda będzie
dopływać jednocześnie czterema rurami.

Zadanie 6.
Położono trzy kule o średnicy 30 cm na ziemi, czwarta zaś położona jest na nich. Każda
kula jest styczna do trzech pozostałych. Oblicz wysokość piramidy.

Zadanie 7.
Pająk rozpina nitki pajęczyny we wnętrzu szklanego sześcianu. Początek i koniec każdej
nitki znajduje się bądź w wierzchołku, bądź na środku krawędzi, bądź na środku ściany,
nigdy jednak na tej samej ścianie sześcianu. Ile nitek może w ten sposób rozpiąć?

Zadanie 8.
Pani Kombinacka jest nieco ekscentryczną nauczycielką, która dojeżdża do szkoły
metrem od stacji A do stacji F. Aby dojazdy te nie były tak monotonne, postanowiła
sprawdzić, na ile różnych sposobów może dojechać z domu do szkoły. Każdego dnia
wybierała inną trasę i z radością stwierdziła, że w roku szkolnym nie zdarzyło się, aby
musiała dwa razy jechać tą samą drogą. Do domu wracała zawsze najkrótszą trasą
FEDCBA, ale rano jej uczniowie często widzieli ją jadącą w przeciwnym niż oni kierunku!
W drodze do szkoły pani Kombinacka nigdy nie jechała dwa razy na tym samym odcinku;
nigdy także nie przejeżdżała przez więcej niż osiem przystanków (są bowiem także takie
trasy, w których przejeżdża się przez dziewięć przystanków, ale korzystanie z nich
zmuszałoby do zbyt wczesnego
wstawania).
Ile dni liczy rok szkolny pani
Kombinackej?

Zadanie 9.
Myśliwiec ma zasięg 2000 mil (przy całkowitym napełnieniu zbiorników na starcie). Może
jednak tankować w czasie lotu z tankowca, który ma w swoim zbiorniku ilość paliwa
wystarczającą na 8400 mil lotu myśliwca lub 4200 mil lotu tankowca. Zbiorniki tankowca
są tak skonstruowane, że oprócz innego tankowca (pobierającego  z nich paliwo
potrzebne do lotu) mogą z nich jednocześnie zatankować dwa myśliwce. Tankowce mogą
również przekazywać sobie wzajemnie paliwo w czasie lotu; zawsze jednak muszą mieć w
zbiornikach wystarczająco dużo paliwa, aby powrócić do bazy.
Jak daleko mógłby dolecieć myśliwiec, startując z bazy z napełnionymi zbiornikami, razem
z dwoma tankowcami, które również mają pełne zbiorniki paliwa?

Zadanie 10
Grupa 60 turystów miała jak najszybciej przemieścić się z miejscowości A do hotelu nad
jeziorem w miejscowości B. Do dyspozycji był tylko autobus zabierający 30 pasażerów.
Aby czas przemieszczania skrócić do minimum kierownik grupy zarządził następujący
sposób przemieszczania. Wszyscy wyruszają jednocześnie z miejscowości A, przy czym I
połowa grupy odjeżdża autobusem, a II połowa odchodzi pieszo. Po przejechaniu 50 km
autobus zatrzymuje się na leśnym parkingu i wszyscy robią 15 minutową przerwę. Po
przerwie turyści kontynuują podróż pieszo, a autobus wraca po II połowę grupy. W
miejscu spotkania, grupa II robi 15 minutową przerwę, po której kontynuuje podróż
autobusem. Autobus dogania I połowę grupy na parkingu przed hotelem. Wiedząc, że
piesi poruszają się z prędkością 4 km/godz., zaś autobus jedzie ze średnią prędkością 40
km/godz., ustal:

a) Jak daleko od miejscowości A jest odległy hotel w miejscowości B?
b) Jak długo każda połowa grupy wędrowała pieszo?
c) Jak daleko od startu nastąpiło spotkanie autobusu z grupą I?
d) Ile czasu zajęło całej grupie dotarcie do hotelu?
e) Ile czasu zajęłaby ta podróż, gdyby autobus zawiózł I grupę od razu do hotelu i

pojechał po idącą pieszo II grupę, nie robiąc żadnych przerw po drodze?
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