
Konkurs Pidejow¡ Por¡

Wszystkie pytania s¡ warte tyle samo punktów. Pami¦tajcie, »e Wasz tok rozumowania i uzasadnienie,
dlaczego rozwi¡zanie dziaªa, s¡ tak samo wa»ne (albo nawet i wa»niejsze) ni» samo rozwi¡zanie! Na odpowie-
dzi czekamy do 12 marca 2013, do godziny 23.59. Nale»y je przesyªa¢ na adres konkurs@knm.katowice.pl.
Wyniki zostan¡ opublikowane na www.knm.katowice.pl 13 marca 2013, a rozdanie nagród odb¦dzie si¦ 15
marca 2013 w Teatrze �l¡skim w Katowicach (wi¦cej informacji: www.swietopi.pl). Powodzenia!

Zadanie 1. Król zªapaª 10 szpiegów z zagranicznego królestwa, którzy próbowali zatru¢ jego wino. W swej
winnicy król posiada 1000 butelek wina i szpiedzy zostali zªapani po zatruciu dokªadnie jednej. Trucizna,
której u»yli, jest ±mierciono±na w dowolnym rozcie«czeniu i zawsze zabija o�ar¦ po dokªadnie 24 godzinach,
bez »adnych wcze±niejszych objawów zwiastuj¡cych zatrucie. Problem w tym, »e król potrzebuje swojego wina
na bal, który wydaje za dokªadnie 24 godziny! Jako »e kar¡ za usiªowanie zabójstwa króla i tak jest ±mier¢,
król postanowiª przetestowa¢ które wino jest zatrute na 10 zªapanych szpiegach.

1. W jaki sposób król mo»e wskaza¢ dokªadnie która butelka zostaªa zatruta?

2. Czy król mo»e to zrobi¢ w taki sposób, aby z caª¡ pewno±ci¡ zgin¦ªo nie wi¦cej ni» o±miu wi¦¹niów?

Zadanie 2. Otrzymujemy dwa identyczne jajka o nieznanej (ale tej samej!) twardo±ci � mog¡ by¢ one tak
mi¦kkie, »e po zrzuceniu z pierwszego pi¦tra p¦kn¡, a mog¡ by¢ tak twarde, »e wytrzymaj¡ nawet zrzucenie
z setnego pi¦tra. Mamy do dyspozycji stupi¦trowy budynek. Nasze zadanie brzmi � z jak wysokiego pi¦tra
mo»emy maksymalnie zrzuci¢ nasze jajko, »eby nie p¦kªo?

Pytanie: Ilu co najmniej rzutów potrzebujemy by to zbada¢? Mamy do dyspozycji jedynie te dwa jajka
(acz mo»emy obydwa zbi¢). Zatem je»eli zrzucimy pierwsze z setnego pi¦tra, drugie z 99-ego i obydwa p¦kn¡,
to nie dostaniemy nowych by testowa¢ dalej..

Zadanie 3. Na brzegu jedynej na ±wiecie idealnie okr¡gªej wyspy le»y sze±¢ wioseczek. Odlegªo±¢ mi¦dzy
ka»dymi dwiema s¡siaduj¡cymi ze sob¡ wioskami jest taka sama. Z ka»dej wioski do ka»dej prowadzi idealnie
prosta ±cie»ka. Na wyspie panuje interesuj¡cy zwyczaj godowy � nim ojciec odda sw¡ córk¦ do zam¡»pój±cia,
jej wybranek musi codziennie przynosi¢ ojcu ryb¦ tak dªugo, póki nie przeb¦dzie ka»dej mo»liwej drogi z jego
wªasnej wioski do wioski w której mieszka jego wybranka. W czasie tej w¦drówki wybranek wybiera jedynie
te ±cie»ki, które caªy czas przybli»aj¡ go do docelowej wioski (acz nie musi on caªy czas trzyma¢ si¦ jednej,
prostej drogi!).

Pierwszego kwietnia trzech braci oznajmia swemu ojcowi, »e ka»dy z nich zamierza po±lubi¢ kobiet¦ z
innej wioski � wybranka pierwszego zamieszkuje wiosk¦ s¡siedni¡, drugiego � s¡siedni¡ z tamt¡ i w ko«cu
wybranka trzeciego mieszka w wiosce �trzy wioski dalej�. Je»eli rytuaª godowy rozpoczyna si¦ pierwszego
kwietnia i ±luby odbywaj¡ si¦ dzie« po ostatniej wyprawie ka»dego z synów, jakie b¦d¡ trzy daty ±lubu?

Zadanie 4. Ty, Bartek i Czarek gracie w nast¦puj¡c¡ gr¦: Ka»dy z was ma sze±¢ zwykªych ko±ci do gry oraz
nieprzezroczysty kubek, w którym je przechowuje. Na pocz¡tku partii ka»dy gracz stawia zªotówk¦ i odwraca
swój kubek z ko±¢mi do góry dnem. Nast¦pnie ka»dy gracz podgl¡da swój wynik, nie pokazuj¡c swoich ko±ci
pozostaªym graczom. Teraz ka»dy po kolei albo pasuje, albo podwaja wszystkie stawki. Gdy ka»dy z graczy
podejmie decyzj¦, wszystkie ko±ci s¡ odkrywane i zostaje wyªoniony zwyci¦zca.

Zwyci¦zc¡ jest gracz, który wylosowaª najwi¦cej ko±ci z t¡ sam¡ liczb¡ oczek. Je»eli kilku graczom pewna
warto±¢ pojawiªa si¦ na tej samej liczbie ko±ci, wygrywa ten, u którego ta warto±¢ jest wy»sza. Je»eli warto±ci
równie» s¡ te same, gracze o takim wyniku dziel¡ si¦ pul¡ po poªowie. Zatem trzy szóstki przegrywaj¡ z
czterema jedynkami, ale wygrywaj¡ z trzema pi¡tkami.

W pierwszej rundzie wylosowaªe± dwie szóstki. Bartek spasowaª i jest Twoja kolej. Wiesz »e Bartek
podwoiªby stawk¦, gdyby miaª przynajmniej trzy ko±ci o tej samej warto±ci, ale nie podwoiªby, maj¡c tylko
dwie i zaczynaj¡c. Zatem Bartek albo ma ten sam wynik co Ty, albo z Tob¡ przegraª � w ka»dym razie na
pewno nie wygraª. Wiesz, »e taktyka Czarka jest taka sama � podwoi stawk¦, maj¡c co najmniej trzy ko±ci,
nie podwoi, maj¡c dwie lub mniej.

Pytanie brzmi: czy powiniene± spasowa¢, czy podwoi¢ stawk¦?

Zadanie 5. W wi¦zieniu siedzi 23 wi¦¹niów. Pierwszego dnia naczelnik zbiera ich razem i tªumaczy im
zasady ich uwi¦zienia.
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Ka»dy z nich zostanie umieszczony w osobnej celi, bez »adnej metody komunikowania si¦ z innymi.
Co jaki± czas jeden z nich b¦dzie prowadzony do specjalnego pokoju, pokoju �zero�, w którym s¡ dwa

wª¡czniki, mog¡ce by¢ w pozycji ON lub OFF. Nie wiadomo, w jakiej pozycji s¡ na pocz¡tku. Wi¦zie« po
wej±ciu do pomieszczenia MUSI przeª¡czy¢ jeden, i tylko jeden, z tych wª¡czników z jednej pozycji na drug¡.

Wi¦¹niowie nie b¦d¡ prowadzeni do pokoju w »adnej ustalonej kolejno±ci, ale ilekro¢ do pokoju wejd¡,
mog¡ by¢ pewni »e po ilu± turach wróc¡ do niego ponownie � tj. nie zdarzy si¦ sytuacja, »e naczelnik b¦dzie
zªo±liwie w niesko«czono±¢ wywoªywaª tylko jednego z nich.

Je»eli który± z wi¦¹niów po wej±ciu do pokoju zero powie naczelnikowi �Ka»dy z wi¦¹niów odwiedziª ju»
pokój zero�, ich uwi¦zienie ko«czy si¦ i je±li wi¦zie« miaª racj¦, to wszyscy zostaj¡ uwolnieni, a je±li si¦
pomyliª - wszyscy zostan¡ zabici.

Wi¦¹niowie mog¡ teraz ustali¢ strategi¦, po czym zostan¡ poprowadzeni do swych osobnych cel.
Pytanie brzmi: czy istnieje strategia daj¡ca wi¦¹niom pewno±¢ »e zostan¡ uwolnieni?

Zadanie 6. Wszyscy lubimy kakuro! Ale takie od 1 do 9 ju» nam si¦ znudziªy. Proponujemy zatem kakuro
zmody�kowane. W poni»sze kratki wpisz liczby od 1 do 20 tak, aby zawsze sumowaªy si¦ one do zadanych
liczb i aby w danej sumie »adna liczba nie powtarzaªa si¦ dwa razy (tj. przedstawienie 16 jako 9 + 7 jest
dozwolone, ale jako 8 + 8 ju» nie). Powodzenia!

Przesyªaj¡c rozwi¡zanie, najlepiej wy±lijcie skan/zdj¦cie Waszej przerysowanej/przedrukowanej i rozwi¡-
zanej planszy. Prosimy by byªa ona w miar¦ na czysto!
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