RACHMISTRZ 2016 – zestaw V
HASŁO: LUDZIE
Zad.1. Efekt spotkania
Po długiej rozłące spotkało się dwóch starych znajomych. Pierwszy z nich oznajmił, że ma
trzech synów. „Ile lat mają Twoi synowie?” – zapytał Drugi. „Iloczyn wieku moich synów
jest równy 36, a suma ich wieku jest równa liczbie okien domu, przy którym stoimy” –
odpowiedział Pierwszy. Wówczas Drugi znajomy powiedział, że na podstawie tych danych
nie może określić wieku synów Pierwszego. Wtedy Pierwszy dodał: „Mój starszy syn jest
rudy”. „Teraz już wiem, ile lat mają Twoi synowie” – odpowiedział Drugi, i tu podał wiek
każdego
z synów pierwszego znajomego. A Ty wiesz, ile lat mają synowie pierwszego znajomego?
Zad. 2. Gra
Gra polega na wypisywaniu na zmianę przez dwóch grających kolejnych cyfr
dwunastocyfrowej liczby. Jeżeli otrzymana liczba jest podzielna przez 3, to wygrywa
rozpoczynający, w przeciwnym wypadku drugi z graczy. Przy czym obowiązują trzy reguły:
1. Pierwsza cyfra może być dowolna,
2. Po cyfrze 9 można postawić dowolną cyfrę,
3.Po cyfrze różnej od 9 można postawić jedynie cyfrę większą.
Jaką cyfrę powinien wpisać rozpoczynający grę, aby zapewnić sobie wygraną?
Zad. 3. Gerda i Kaj
Kaj, brat Gerdy, ma trzykrotnie mniej lat, niż Gerda będzie miała wówczas, gdy oboje będą
mieli pięciokrotnie więcej lat, niż Gerda ma teraz. Ile lat ma każde z nich, jeżeli w sumie
mają 26 lat?
Zad. 4. Powitanie
Czworo ludzi witało się przez podanie ręki.
Ile było uścisków dłoni?
Zad. 5. Bracia – nauczyciele
Trzej bracia: Adam, Bolek i Czarek są nauczycielami różnych przedmiotów – biologii, chemii
i matematyki. Mieszają różnych miastach – w Warszawie, Krakowie i Toruniu. Wiedząc, że
Adam nie mieszka w Warszawie, a Bolek w Krakowie, że warszawiak nie uczy matematyki,
krakowianin nie uczy chemii i Bolek nie uczy biologii,
wyjaśnij gdzie mieszka i czego uczy każdy z braci.
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