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Etap  wstępny edyc ja  2018 (g r udz i eń 2017 )
.

*Rozwiązanie każdego zadania przedstawić na osobnym arkuszu formatu A4.
*Wszystkie, nawet częściowe rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę przez sprawdzających.

Zadanie 1.(7 punktów) Stoper

Zredaguj odpowiedź w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim lub włoskim, używając co najmniej 30 słów.

Zadanie 2. (5 punktów) Kostki
Na tradycyjnej kostce suma oczek na przeciwległych ścianach wynosi 7.
Kostek konstruuje niezwykłą kostkę. Na jej sześciu ścianach widnieją oczka od 1 do
6. Trzy sumy na przeciwległych ścianach są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi.

Znajdź dwie możliwe niezwykłe kostki i narysuj ich siatki.

El guardián del castillo tiene que abrir
las puertas dentro de 6 horas exactamente.
Para medir el tiempo, dispone de 3 velas: la
grande se derrite en 4 horas, la mediana en
3 horas y
la pequeña en 1 hora. Es imposible saber
cuando una vela se ha derretido por la
mitad, la tercera parte, la cuarta parte …

¿Como tiene que proceder el guardián?

La guardia del castello deve aprire le porte
esattamente tra 6 ore. Per misurare il
tempo ha a disposizione 3 candele: la
grande si consuma in 4 ore, la
media in 3 ore e la piccola in un’ora.
Non è possibile individuare esattamente
quando una candela si è ridotta della metà,
di un terzo, di un quarto…
Come deve organizzarsi la guardia?

The porter of a castle has to open
the main gates in exactly 6 hours
time. To measure the time passing
he has 3 candles: the big one burns
itself out in 4 hours, the middle-
sized one in 3 hours and the small
one in 1 hour.
It is not possible to know precisely
when a candle would be half-used or
one third used, or a quarter …
How will he be able to do it ?

Der Burgwächter muss die Tore der
Burg in genau 6 Stunden öffnen. Um
die Zeit zu messen, verfügt er über
3 Kerzen: Die große schmilzt in 4
Stunden, die mittlere in 3 Stunden
und die kleine in einer Stunde. Man
kann nicht genau abmessen, wann
eine Kerze sich um die Hälfte, um
ein Drittel, um ein Viertel
verkleinert hat …
Wie muss der Burgwächter
vorgehen?

Le garde du château doit ouvrir les
portes dans exactement 6 heures.
Pour mesurer le temps, il dispose de
3 bougies : la grande fond en 4
heures, la moyenne en 3 heures et la
petite en 1 heure. Il n'est pas
possible de repérer précisément
quand une bougie s'est réduite de
moitié, du tiers, du quart ...
Comment le garde doit-il s'y

Zadanie 3. (7 punktów) Gwiazda szeryfa

Oto metoda, dzięki której otrzymamy wielką
papierową gwiazdę szeryfa:
Zaczynamy od wpisania pięciokąta foremnego w okrąg
o promieniu 10 cm. W pięciokącie rysujemy
pięcioramienną gwiazdę, tak jak na przedstawionym
obok rysunku. Pięciokąt wycinamy. Po wielokrotnym
złożeniu i jednym cięciu po linii prostej otrzymujemy
po rozłożeniu słynną pięcioramienną gwiazdę.

Pokaż nauczycielowi, że gwiazdę otrzymujemy
poprzez jedno cięcie nożyczkami.

Zawody międzyklasowe dla 3 klas gimnazjum i 1 klas szkoły ponadgimnazjalnej
zorganizowane przy wsparciu Inspection Pédagogique Régionale i Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques w Strasburgu

Etap wstępny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” - edycja polska 2018 1/4

Etap  wstępny edyc ja  2018 (g r udz i eń 2017 )
.

*Rozwiązanie każdego zadania przedstawić na osobnym arkuszu formatu A4.
*Wszystkie, nawet częściowe rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę przez sprawdzających.

Zadanie 1.(7 punktów) Stoper

Zredaguj odpowiedź w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim lub włoskim, używając co najmniej 30 słów.

Zadanie 2. (5 punktów) Kostki
Na tradycyjnej kostce suma oczek na przeciwległych ścianach wynosi 7.
Kostek konstruuje niezwykłą kostkę. Na jej sześciu ścianach widnieją oczka od 1 do
6. Trzy sumy na przeciwległych ścianach są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi.

Znajdź dwie możliwe niezwykłe kostki i narysuj ich siatki.

El guardián del castillo tiene que abrir
las puertas dentro de 6 horas exactamente.
Para medir el tiempo, dispone de 3 velas: la
grande se derrite en 4 horas, la mediana en
3 horas y
la pequeña en 1 hora. Es imposible saber
cuando una vela se ha derretido por la
mitad, la tercera parte, la cuarta parte …

¿Como tiene que proceder el guardián?

La guardia del castello deve aprire le porte
esattamente tra 6 ore. Per misurare il
tempo ha a disposizione 3 candele: la
grande si consuma in 4 ore, la
media in 3 ore e la piccola in un’ora.
Non è possibile individuare esattamente
quando una candela si è ridotta della metà,
di un terzo, di un quarto…
Come deve organizzarsi la guardia?

The porter of a castle has to open
the main gates in exactly 6 hours
time. To measure the time passing
he has 3 candles: the big one burns
itself out in 4 hours, the middle-
sized one in 3 hours and the small
one in 1 hour.
It is not possible to know precisely
when a candle would be half-used or
one third used, or a quarter …
How will he be able to do it ?

Der Burgwächter muss die Tore der
Burg in genau 6 Stunden öffnen. Um
die Zeit zu messen, verfügt er über
3 Kerzen: Die große schmilzt in 4
Stunden, die mittlere in 3 Stunden
und die kleine in einer Stunde. Man
kann nicht genau abmessen, wann
eine Kerze sich um die Hälfte, um
ein Drittel, um ein Viertel
verkleinert hat …
Wie muss der Burgwächter
vorgehen?

Le garde du château doit ouvrir les
portes dans exactement 6 heures.
Pour mesurer le temps, il dispose de
3 bougies : la grande fond en 4
heures, la moyenne en 3 heures et la
petite en 1 heure. Il n'est pas
possible de repérer précisément
quand une bougie s'est réduite de
moitié, du tiers, du quart ...
Comment le garde doit-il s'y

Zadanie 3. (7 punktów) Gwiazda szeryfa

Oto metoda, dzięki której otrzymamy wielką
papierową gwiazdę szeryfa:
Zaczynamy od wpisania pięciokąta foremnego w okrąg
o promieniu 10 cm. W pięciokącie rysujemy
pięcioramienną gwiazdę, tak jak na przedstawionym
obok rysunku. Pięciokąt wycinamy. Po wielokrotnym
złożeniu i jednym cięciu po linii prostej otrzymujemy
po rozłożeniu słynną pięcioramienną gwiazdę.

Pokaż nauczycielowi, że gwiazdę otrzymujemy
poprzez jedno cięcie nożyczkami.

Zawody międzyklasowe dla 3 klas gimnazjum i 1 klas szkoły ponadgimnazjalnej
zorganizowane przy wsparciu Inspection Pédagogique Régionale i Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques w Strasburgu

Etap wstępny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” - edycja polska 2018 1/4

Etap  wstępny edyc ja  2018 (g r udz i eń 2017 )
.

*Rozwiązanie każdego zadania przedstawić na osobnym arkuszu formatu A4.
*Wszystkie, nawet częściowe rozwiązania zostaną wzięte pod uwagę przez sprawdzających.

Zadanie 1.(7 punktów) Stoper

Zredaguj odpowiedź w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim lub włoskim, używając co najmniej 30 słów.

Zadanie 2. (5 punktów) Kostki
Na tradycyjnej kostce suma oczek na przeciwległych ścianach wynosi 7.
Kostek konstruuje niezwykłą kostkę. Na jej sześciu ścianach widnieją oczka od 1 do
6. Trzy sumy na przeciwległych ścianach są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi.

Znajdź dwie możliwe niezwykłe kostki i narysuj ich siatki.

El guardián del castillo tiene que abrir
las puertas dentro de 6 horas exactamente.
Para medir el tiempo, dispone de 3 velas: la
grande se derrite en 4 horas, la mediana en
3 horas y
la pequeña en 1 hora. Es imposible saber
cuando una vela se ha derretido por la
mitad, la tercera parte, la cuarta parte …

¿Como tiene que proceder el guardián?

La guardia del castello deve aprire le porte
esattamente tra 6 ore. Per misurare il
tempo ha a disposizione 3 candele: la
grande si consuma in 4 ore, la
media in 3 ore e la piccola in un’ora.
Non è possibile individuare esattamente
quando una candela si è ridotta della metà,
di un terzo, di un quarto…
Come deve organizzarsi la guardia?

The porter of a castle has to open
the main gates in exactly 6 hours
time. To measure the time passing
he has 3 candles: the big one burns
itself out in 4 hours, the middle-
sized one in 3 hours and the small
one in 1 hour.
It is not possible to know precisely
when a candle would be half-used or
one third used, or a quarter …
How will he be able to do it ?

Der Burgwächter muss die Tore der
Burg in genau 6 Stunden öffnen. Um
die Zeit zu messen, verfügt er über
3 Kerzen: Die große schmilzt in 4
Stunden, die mittlere in 3 Stunden
und die kleine in einer Stunde. Man
kann nicht genau abmessen, wann
eine Kerze sich um die Hälfte, um
ein Drittel, um ein Viertel
verkleinert hat …
Wie muss der Burgwächter
vorgehen?

Le garde du château doit ouvrir les
portes dans exactement 6 heures.
Pour mesurer le temps, il dispose de
3 bougies : la grande fond en 4
heures, la moyenne en 3 heures et la
petite en 1 heure. Il n'est pas
possible de repérer précisément
quand une bougie s'est réduite de
moitié, du tiers, du quart ...
Comment le garde doit-il s'y

Zadanie 3. (7 punktów) Gwiazda szeryfa

Oto metoda, dzięki której otrzymamy wielką
papierową gwiazdę szeryfa:
Zaczynamy od wpisania pięciokąta foremnego w okrąg
o promieniu 10 cm. W pięciokącie rysujemy
pięcioramienną gwiazdę, tak jak na przedstawionym
obok rysunku. Pięciokąt wycinamy. Po wielokrotnym
złożeniu i jednym cięciu po linii prostej otrzymujemy
po rozłożeniu słynną pięcioramienną gwiazdę.

Pokaż nauczycielowi, że gwiazdę otrzymujemy
poprzez jedno cięcie nożyczkami.



Zawody międzyklasowe dla 3 klas gimnazjum i 1 klas szkoły ponadgimnazjalnej
zorganizowane przy wsparciu Inspection Pédagogique Régionale i Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques w Strasburgu

Etap wstępny Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” - edycja polska 2018 2/4

Zadanie 4. (5 punktów) Odurzająco szare

Oto tabela z szaymi polami.

Obok przedstawiono odpowiadającą jej
tabelę, która wskazuje dla każdego
pola liczbę szarych pól stykających
się z nim bokiem lub wierzchołkiem.

A oto druga tabela z liczbam.

Narysuj tabelę z szarymi polami odpowiadającą
drugiej tabeli z liczbami.

Zadanie 5. (7 punktów) Bracia Daltonowie

Bracia Dantonowie to słynni bandyci Dzikiego Zachodu. Trzech z nich: Bill,
Grat i Emmett przebywa w więzieniu. Każdy jest uwięziony osobno, w
jednej z dwunastu cel więziennych, przedstawionych obok. W każdej celi
jest tylko jedno okno. Aby uwolnić swoich braci czwarty z Daltonów, Bob,
dysponuje następującymi wskazówkami:
- Okno w celi Billa wychodzi na południe.
- Bill jest uwięziony piętro wyżej niż Grat.
- Okno w celi Grata wychodzi na wschód.
- Cela Emmetta, uwięzionego na drugim piętrze, jest położona bardziej na
zachód niż cela Grata.
- Pod celą Billa znajduje się jedna cela.
Na rysunku obok widać strażnika więziennego. Jego położenie to (2; A; II)

Pomóż Bobowi uwolnić braci, wskazując położenie każdego z nich. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadanie 6. (5 punktów) Gdzie jest Bryan?

Na kartce w kratkę przedstawiono plan klasy Bryana.
Każdemu punktowi odpowiada położenie jednego
ucznia. Dwie osoby nie mogą się widzieć, jeśli na
odcinku łączącym ich miejsca znajduje się inna osoba.
Np. Emmy nie widzi
Sophie, ponieważ Thomas znajduje się na odcinku
stworzonym przez Emmy i Sophie.
Pan Pascal, ich nauczyciel, nie widzi Bryana. Emmy
siedzaca na końcu sali widzi Bryana i swojego
nauczyciela.
Pani Germain, dyrektorka
wchodząca do sali
z informacją do przekazania
klasie, nie widzi Bryana.
Jeśli chodzi o Bryana, widzi
on dwie trzecie osób w klasie

Przerysuj plan sali i wskaż położenie Bryana.
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Zadanie 7. (7 punktów) Zaklinowna kostka

Eliot konstruuje dla swojej kolekcji sześcianów o
krawędzi długości 4 cm, podstawkę w kształcie
ściętego czworościanu foremnego, tak aby można
w nich częściowo osadzić sześciany.
Każdy z trzech wierzchołków sześcianu jest
położony na trzech krawędziach ściętego
czworościanu jak na rysunku obok

Wykonaj siatkę podstawki dla sześcianu,
złożonej z czterech ścian.

Zadanie 8. (5 punktów) Możesz albo nie możesz

Z 24 zapałek o równej długości można zbudować trójkąt,
którego boki składają się z połączonych i ułożonych w linii
prostej zapałek tak na rysunku obok.
Ile różnych trójkątów można w ten sposób zbudować przy
użyciu wszystkich 24 zapałek? Zapisz wszystkie możliwe
rozwiązania.

Zadanie 9. (7 punktów) Rybie ogony

Dwie ryby krążą po okręgu z jednakową prędkością w
jednym kierunku, wzdłuż ściany akwarium w kształcie
walca.
- O 18.04 i 00 s. obie ryby są dokładnie jedna nad
drugą.
- O 18.04 i 36 s. niebieska ryba rozpoczyna drugie
okrążenie, podczas gdy czerwona ryba jest już w
trakcie wykonywania drugiego okrążenia.
- O 18.04 i 36 s. ryby są po przeciwnych stronach
akwarium

Ile czasu potrzebuje czerwona ryba na wykonanie
jednego okrążenia w akwarium? Uzasadnij swoją
odpowiedź.

Zadanie 10. (10 punktów) Gdzie jest wyjście?

Oto
schemat
blokowy
algorytmu do
obliczeń :

Przetestuj program dla n = 11, a następnie dla dwóch
innych wybranych wartości. Czy program zakończy się
dla każdej wybranej na początku liczby naturalnej
różnej od zera?
zasadnij swoją odpowiedź.
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- O 18.04 i 00 s. obie ryby są dokładnie jedna nad
drugą.
- O 18.04 i 36 s. niebieska ryba rozpoczyna drugie
okrążenie, podczas gdy czerwona ryba jest już w
trakcie wykonywania drugiego okrążenia.
- O 18.04 i 36 s. ryby są po przeciwnych stronach
akwarium

Ile czasu potrzebuje czerwona ryba na wykonanie
jednego okrążenia w akwarium? Uzasadnij swoją
odpowiedź.

Zadanie 10. (10 punktów) Gdzie jest wyjście?

Oto
schemat
blokowy
algorytmu do
obliczeń :

Przetestuj program dla n = 11, a następnie dla dwóch
innych wybranych wartości. Czy program zakończy się
dla każdej wybranej na początku liczby naturalnej
różnej od zera?
zasadnij swoją odpowiedź.
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Zadania dodatkowe dla I klas szkół liceum lub technikum
Zadanie 11. ( 5 punktów) Tylko dziewiatki!

Liczbę 2018 mnożymy przez liczbę składającą się z 2018 dziewiątek:

.
lczba zapisana przy pomocy

2018 cyfr równych 9
Jaka jest suma cyfr liczby będącej wynikiem tego mnożenia?
Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadanie 12. (7 punktów) Procentowo starzy

W mieście liczącym 5 000 mieszkańców żyją tylko młodzi
istarzy ludzie. Ale 20% młodych ludzi uważa się za
starych, a 10% starych uważa się za młodych. Pozostali
uważają się za takich, jakimi są. Wszystkim mieszkańcom
tego dziwnego miasta zadano to samo pytanie:

„Czy Pan / Pani jest stary / stara?”
34% mieszkańców udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Ilu młodych ludzi mieszka w tym mieście? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Zadanie 13 (10 punktów) Nie pomylić się w sadzeniu (dla I klas szkół ogólnokształcących)

Posadzono trzy drzewa w wierzchołkach trójkąta
prostokątnego równoramiennego, czwarte drzewo
posadzono pośrodku przeciwprostokątnej, tak jak na rysunku
obok. Aby drzewa mogły prawidłowo rosnąć, ogrodnik wytyczył
dookoła każdego z nich obszar w kształcie koła o promieniu 6
m.
Teraz chce je zabezpieczyć odpowiednim ogrodzeniem. Na
rysunku obok, drzewa zaznaczono jako punkty, a ogrodzenie
przedstawiono linią  przerywaną..

Oblicz długość ogrodzenia z dokładnością do jednego metra

Zadanie 13 (10 punktów) Koła zakwalifikowane (dla I klas technikum)

Czy można wyciąć dwa całe ”dyski” w kształcie
koła o promieniu 3,5 cm z prostokątnej płytki o
wymiarach 13 cm na 10,5 cm?

Uzasadnij swoją odpowiedź.
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