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Etap fina łowy edycja XXXIII (10 marca 2022)
.

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

Czas trwania konkursu: 90 minut.
Do każdego zadania należy użyć jednego arkusza odpowiedzi, w którym należy podać tylko jedno rozwiązanie, w przeciwnym razie
odpowiedź zostanie unieważniona.

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

Zadanie 2. (5 punktów) Naprawdę kwadratowy!

Jestem liczbą czterocyfrową.
Jestem kwadratem pewnej liczby.
Ponadto liczby utworzone z moich dwóch pierwszych cyfr i dwóch
ostatnich cyfr są różnymi niezerowymi kwadratami.

Kim jestem? Wyjaśnij swoje rozumowanie.
***

Zadanie 1.(7 punktów) Pomyśl i zgadnij! Paolo che ha in
unamanounnumero pari di pedine nell’altraunnumerodisparidomanda
a Emma d’indovinare in qualemano si trovino le pedine in numero
pari. Emma chiede, quindi, al suoamico Paolo di moltiplicare per due
ilnumero delle pedinecontenutenellamano destra e per
trequellecontenutenellamanosinistra e, poi, di sommare i due
prodottiottenuti.Spiegatecome Emma, conquestasomma,
possaindividuarequalemano.

Paolo hat in der einen Hand einegeradeAnzahl und in der anderen
Hand eineungeradeAnzahl von Münzen. Emma sollerraten, in

welcher Hand sich die
geradeAnzahl von
Münzenbefindet. Emma
bittetihn, die
AnzahlderMünzen in
der rechten Hand
mitzwei und die Anzahl
der Münzen in der
linken Hand
mitdreizumultiplizieren
. Danachsoll Paolo die
Produkte, die er
erhalten hat, addieren.

Erklärt, wie Emma mitdieserSummebestimmenkann, in
welcher Hand sich die geradeAnzahl von Münzenbefindet.

Paolo has an even number of coins in one hand and an odd
number of coins in the other. He asks Emma to guess in which
hand is the even number of coins.
Emma asks him to multiply the number of coins in his right hand
by two and the number of coins in his left hand by three. Then,
she asks him to.
Explain how, with this sum, Emma can determine in which
hand is the even number of coins.
*************************************************
Paolo a dans une main un nombre pair de pièces et dans l’autre un
nombre impair de pièces. Il demande à Emma de deviner dans
quelle main se trouve le nombre pair de pièces. Alors Emma lui
demande de multiplier le nombre de pièces de la main droite par
deux et le nombre de pièces de la main gauche par trois.
Ensuite, elle lui demande de faire la somme des deux
produits obtenus.
Expliquer comment, avec cette somme, Emma peut
déterminer dans quelle main se trouve le nombre pair de
pièces.*************************************************P
aolo tiene un número par de monedas en una mano y un número
impar en la otra. Le pregunta a Emma que adivine en qué mano se
encuentra el número par de monedas. Entonces Emma le pide que
multiplique el número de monedas de la mano derecha por dos y
el número de monedas de la mano izquierda por tres.
Luego, le pide que sume los dos productos obtenidos.

Explica cómo, con esta suma, Emma puede determinar en qué
mano se encuentra el número par de
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Zadanie 3 (7 punktów) Kostki do gry i trójkąty!

Gram trzema sześciościennymi, dobrze zbalansowanymi kostkami w następujący
sposób:
Rzucam kolejno trzema kostkami i z otrzymanych trzech liczb próbuję
skonstruować trójkąt. Na przykład z 4, 5 i 6 mogę zbudować trójkąt, którego boki
mają długości 4 cm, 5 cm i 6 cm, ale z 1, 2 i 6 nie mogę zbudować trójkąta.

Wygram, jeśli uda mi się skonstruować trójkąt, który nie jest zdegenerowany.
Przegrywam, jeśli nie mogę skonstruować żadnego trójkąta.

Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli na pierwszej kostce wypadnie 1?
Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, jeśli na pierwszej kostce wypadnie 4?

***
Zadanie 4. (5 punktów) Na dwie prędkości!

Teo jeździ na zakupy na elektrycznej hulajnodze. Do sklepu jedzie ze średnią
prędkością 6 km/h. W drodze powrotnej, z obawy przed spóźnieniem, jedzie
tą samą drogą ze średnią prędkością 14 km/h.
Ekran hulajnogi wskazuje średnią prędkość na całej trasie. Chłopiec jest
zdziwiony, że nie wynosi ona 10 km/h.
Określ jego średnią prędkość na całej trasie. Wyjaśnij swój tok rozumowania.

***
Zadanie 5. (7 punktów) Wspinaczka po schodach!

Laure i Mickaël postanowili uczestniczyć w biegu po schodach na szczyt Niesen w Szwajcarii.
Aby tego dokonać, każdy musi odnaleźć swój, bardzo precyzyjny, rytm. Laure wchodzi po
schodach po dwa stopnie i liczy swoje kroki. Mickaël wchodzi po trzy stopnie i również liczy
swoje kroki.

Mickaël zatrzymuje się, nie mogąc złapać tchu. Laure dołącza do niego na tym samym stopniu. W
tym miejscu Laure policzyła o 250 kroków więcej niż Mickaël.

Ile stopni już pokonali? Uzasadnij swój tok rozumowania.

***

Zadanie 6. (5 punktów) Błędna „do pełna”!
Kiedy François płacił za benzynę do swojego skutera, kasjerka zapomniała zapisać na terminalu
płatniczym do kart bankowych przecinek. Przeoczenie, za które François słono płaci: o 1
826,55 € za dużo!

Odnajdź kwotę, jaką kasjerka powinna wprowadzić na terminalu płatniczym. Wyjaśnij
swój tok rozumowania.

***

Zadanie 7. (7 punktów) Do kołków!

Ogrodniczka sprzedaje kołki do pomidorów ogrodowych w opakowaniach po trzy sztuki. Mają
kształt walców o średnicy 6 cm i są jednakowej długości. Są pakowane po trzy sztuki i
związane razem dwoma sznurkami. Trzeba policzyć dodatkowo 20 cm sznurka na każdy
supełek.

Narysuj przekrój jednego zestawu z trzema kołkami na wysokości sznurka.

Jaką najmniejszą długość sznurka, z dokładnością do centymetra, musi przewidzieć ogrodniczka na jedno opakowanie?
Uzasadnij swój tok rozumowania. ***
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Zadanie 8. (5punktów) Na torze!

Oto uproszczony schemat - który nie jest w odpowiedniej skali - stadionu
sportowego do biegu na 200 m. Trzech biegaczy startuje z punktów A, B i C.
Meta jest w miejscu z flagą.
Objaśnij, dlaczego linie startowe są przesunięte. Oblicz, z dokładnością
do centymetra, odległości a i b dzielące te linie startu.

***

Zadanie 9. (7 punktów)Dwukierunkowa!

Znajdź czterocyfrową liczbę abcd, która po pomnożeniu przez 4 daje liczbę dcba.

Wyjaśnij swój tok rozumowania.
***

Zadanie 10. (10punktów) Pole powierzchni koła!

W książce do geometrii znalazłem konstrukcję, pozwalającą na pomnożenie
pole powierzchni koła przez 2, przez 3, itd.

 Skonstruuj trzy pierwsze koła począwszy od koła o środku O, o
średnicy [AB], w którym AB=8 cm.

 Udowodnij, że pole powierzchni koła przechodzącego przez D jest
dwa razy większe od pola powierzchni koła wyjściowego.

 Udowodnij, że pole powierzchni koła przechodzącego przez F jest
trzy razy większe od pola powierzchni koła wyjściowego.

 Jak postąpić, żeby otrzymać metodę pozwalającą na pomnożenie pola
powierzchni przez 4, przez 5?

***
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Zadania dodatkowe dla I klas liceum lub technikum

Zadanie 11. (5 punktów) Niezbędna przerwa!

Elio robi sobie krótką, 35-minutową przerwę, aby zagrać w swoją ulubioną
grę wideo.
Kiedy rozpoczyna grę, zauważa, że jego zegar cyfrowy pokazuje cztery
kolejne cyfry, ale niekoniecznie w tej kolejności. Pod koniec gry jest
zaskoczony: "Spójrzcie na to: wyświetlany czas nadal ma cztery kolejne
cyfry; to dziwne!".

O której godzinie Elio rozpoczął swoją przerwę? Uzasadnij swoją
odpowiedź.

***

Zadanie 12 (7 punktów) Taka paka !

Zbiór punktów znajdujących się dokładnie 1 metr od sześcianu o boku 1 metra wyznacza bryłę.
Oblicz objętość tej bryły

***

Zadanie 13 (10 punktów) Oplo, pojeździjmy na łyżwach! (dla I klas szkół ogólnokształcących)

Dzieci z młodzieżowej rady miasta zaproponowały merostwu
Strasburga wybudowanie na czas ferii zimowych owalnego
lodowiska na dziedzińcu Placu Klebera. Lodowisko
zbudowane ma być z łuków okręgów o środkach C, D, E i F.
Długość AB wynosi 30 m.
Aby przedstawić projekt odpowiednim służbom, potrzeba
dwóch dokumentów:

- szkicu lodowiska w skali 1:200;
- Obliczenia długości niezbędnej barierki

zabezpieczającej, otaczającej lodowisko, z
dokładnością do centymetra. Barierka jest
przedstawiona na ilustracji pogrubioną kreską.

Stwórz oba dokumenty.

***
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