Komandu sacensības informātikā un matemātikā “Cēsis 2018”

Fināla uzdevumi

Džonijs
7×7 rūtiņu tabulas katrā rūtiņā ir
jāieraksta kāds vārda "DŽONIJS" burts tā,
ka katras rindas, katras kolonnas un
katras garās diagonāles septiņās rūtiņās
ierakstītie burti būtu atšķirīgi.
Tabulas rūtiņas ir sanumurētas pa
rindām pēc kārtas ar skaitļiem no 1 līdz 49
un septiņās tabulas rūtiņās ierakstītie
burti jau ir zināmi.
Papildus zināms, ka:
 burti 2. un 27. rūtiņā ir vienādi;
 burti 2. un 21. rūtiņā atšķiras;
 burti 14. un 25. rūtiņā ir vienādi;
 burti 14. un 15. rūtiņā atšķiras;
 burti 16. un 32. rūtiņā ir vienādi;
 burti 16. un 28. rūtiņā atšķiras;
 burti 20. un 36. rūtiņā atšķiras;
 burti 31. un 49. rūtiņā atšķiras;
 burti 13. un 26. rūtiņā atšķiras;
 burti 22. un 40. rūtiņā atšķiras;
Atrodiet vienu derīgu tabulas aizpildījumu!
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Lauras skaitļi
1327. gada Lielajā Piektdienā Aviņjonā Frančesko Petrarka pirmoreiz satika savu mūža
mīlestību - Lauru. Dzejnieka jūtas nekad neguva piepildījumu jebkādās attiecībās, taču
pārtapa brīnišķīgā dzejā, dāvājot nemirstību tās autoram un viņa apdziedātajai.
/no LR1 radiopārraides 2017. gada 6. aprīlī/

Par Lauras skaitli sauksim jebkuru vairākciparu naturālu skaitli, kur katri divi blakus cipari veido
divciparu naturālu skaitli, kas dalās vai nu ar 13, vai 27. Piemēram, Lauras skaitļi ir 654, 139, 27, bet
nav - 8, 130, 271 un 1327.
Šajā uzdevumā interesēsimies tikai par Lauras skaitļiem ar ciparu summu 2018.
Nosakiet, a) cik ir šādu skaitļu, b) kāds ir mazākais no šiem skaitļiem, c) kāds ir lielākais no šiem
skaitļiem?
Apakšuzdevumos b) un c) jānorāda skaitļa ciparu skaits, kā arī skaitļa pirmie un pēdējie pieci cipari.
Vērtēšana: a) 22 punkti, b) 39 punkti, c) 39 punkti.

Tabulas sakārtošana
Nepieciešams tabulā dotos skaitļus sakārtot tā, lai katrā rindā un katrā
kolonnā tie būtu vai nu augošā, vai dilstošā secībā. Ar vienu gājienu atļauts
divus patvaļīgus skaitļus samainīt vietām. Ar kādu mazāko gājienu skaitu doto
tabulu var sakārtot?
Atbildē jānorāda samainītie skaitļu pāri tādā secībā, kā šīs maiņas veiktas.
Vērtēšana:
Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Tetramino laukums
Zīmējumā parādītas piecu veidu tetramino figūras.
Tās drīkst grozīt un apmest otrādi.
Nepieciešams ar 16 tetramino figūrām noklāt 8×8 rūtiņas lielu
laukumu tā, lai
1) visas laukuma rūtiņas būtu noklātas un katra figūra noklātu tieši
četras laukuma rūtiņas,
2) no katra figūru veida būtu izmantotas vismaz trīs figūras,
3) viena veida figūras saskartos ne vairāk kā vienā punktā (ja viena veida figūrām ir kopīga mala, tad
tas nozīmē, ka figūrām ir vairāk nekā viens kopīgs punkts un šāds risinājums nav derīgs).
Vērtēšana: Viena veida figūras nesaskaras nevienā punktā - 100 punkti, viena veida figūras saskaras 37 punkti.

Domino komplekta sapakošana
Domino kauliņu komplekta visi 28 kauliņi jāizvieto pēc iespējas mazākā
1 1
rūtiņu taisnstūrī (katra kauliņa puse noklāj vienu rūtiņu) tā, ka ja divas kauliņu
0 0
1
puses saskaras (to pārklātajām rūtiņām ir kopīga mala), tad tajās ierakstīto
0 0 2 2
punktu skaits sakristu. Atšķirībā no klasiskā domino, kauliņi var saskarties
1
2 2
dažādos virzienos, turklāt vienai un tai pašai kauliņa pusei var pieskarties
vairākas citas kauliņu puses.
Piemēram, sešus kauliņus, uz kuru pusēm ir tikai neviens, viens vai divi punkti, var sapakot 4×4
rūtiņu kvadrātā tā, kā redzams zīmējumā.
Vērtēšana: Punktu skaits par atrisinājumu:
.

Laukumu attiecība
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laukumu attiecību kā nesaīsināmu daļskaitli!

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Ceļojuma plānošana
Latvijā ir 76 pilsētas: Ainaži, Aizkraukle, Aizpute, Aknīste, Aloja, Alūksne, Ape, Auce, Baldone,
Baloži, Balvi, Bauska, Brocēni, Cēsis, Cesvaine, Dagda, Daugavpils, Dobele, Durbe, Grobiņa, Gulbene,
Ikšķile, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Kandava, Kārsava, Krāslava, Kuldīga, Ķegums,
Lielvārde, Liepāja, Līgatne, Limbaži, Līvāni, Lubāna, Ludza, Madona, Mazsalaca, Ogre, Olaine,
Pāvilosta, Piltene, Pļaviņas, Preiļi, Priekule, Rēzekne, Rīga, Rūjiena, Sabile, Salacgrīva, Salaspils,
Saldus, Saulkrasti, Seda, Sigulda, Skrunda, Smiltene, Staicele, Stende, Strenči, Subate, Talsi, Tukums,
Valdemārpils, Valka, Valmiera, Vangaži, Varakļāni, Ventspils, Viesīte, Viļaka, Viļāni, Zilupe.
Kāda ceļojumu aģentūra vēlas izveidot septiņus atšķirīgus ceļojumu maršrutus vieglajiem
automobiļiem, kur ceļojumā ietilptu attiecīgi 3, 4, …, 9 pilsētas. Katram maršrutam jāsākas un
jābeidzas vienā pilsētā. Nevienu pilsētu nedrīkst iekļaut vairākos maršrutos, bet maršrutā neiekļautai
pilsētai drīkst braukt cauri. Viena maršruta ietvaros vienu un to pašu ceļa posmu drīkst izmantot
vairākkārt.
Attālumi jāmēra pēc “Google Maps”, kā
maršruta
punktus
ievadot
pilsētu
nosaukumus bez precīzākas adreses
norādīšanas un pieņemot, ka ceļojums
notiks ar vieglo automobili.
Piemēram, trīs pilsētu maršruta
Ainaži→Aizkraukle→Aizpute→Ainaži
kopgarums ir 739 km (skat.att.). Lai gan
maršruts iet cauri citām pilsētām (piem.,
Skrundai, Ķegumam, Rīgai), tiek uzskatīts,
ka tās šajā maršrutā neietilpst un šīs pilsētas drīkst izmantot citu maršrutu veidošanā.
Ar Pn apzīmēsim maršruta, kurā ietilpst n pilsētas un maršruta beigās notiek atgriešanās pirmajā
pilsētā, kopgarumu.
∑
Uzdevuma mērķis ir atrast tādu maršrutu komplektu, kuram summas vērtība
būtu
pēc iespējas mazāka.
Vērtēšana:

. Ja viena un tā pati pilsēta būs minēta vairākkārt, tad katra

maršruta ar šo pilsētu kopgarums tiks palielināts par 2000km.

Objekta tilpuma noteikšana*)
Ar ierobežotu pieejamo palīglīdzekļu komplektu nepieciešams ierobežotā laikā noteikt kāda
ierobežota objekta tilpumu.
*) Detalizēta informācija tiks dota atsevišķi.

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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SUDOKU mīklas veidošana
Klasiskās SUDOKU mīklas uzdevums ir aizpildīt 9×9 rūtiņu
laukuma brīvās rūtiņas ar cipariem no 1 līdz 9 tā, lai katrā rūtiņā
būtu ierakstīts viens cipars, un nevienā rindā, nevienā kolonnā un
nevienā 3×3 blokā, kas iezīmēti ar treknāku līniju nebūtu divi
vienādi cipari. Katrai SUDOKU mīklai ir tieši viens atrisinājums.
Vienas SUDOKU mīklas piemērs parādīts zīmējumā.
Papildināsim
klasiskos
noteikumus
ar
papildus
noteikumu - divās blakus rūtiņās (rūtiņās ar kopīgu malu, arī pāri
3×3 bloka robežai) nedrīkst atrasties skaitļi, kuru starpība ir 3 daudzkārtnis. Šo SUDOKU paveidu
nosauksim par SUDOKU3 mīklu. Acīmredzami piemērā dotais laukums nav SUDOKU3 mīkla, jo blakus
rūtiņās atrodas gan 1 un 4 (četrās vietās), gan 6 un 9, gan 1 un 7, gan 4 un 7.
Izveidojiet vienu SUDOKU3 mīklu, kurā būtu aizpildīts pēc iespējas mazāk rūtiņu!
Vērtēšana: Piešķirto punktu skaits par risinājumu, ja mīkla atbilst SUDOKU3 noteikumiem un tai ir
viens atrisinājums

.

Biļetes
Pēteris ir apņēmies iegādāties saviem radiem, draugiem un paziņām biļetes uz Cēsu koncertzālē
notiekošajiem pasākumiem. Informāciju par pasūtījumiem viņš apkopojis datnē biletes.dat, kur
katram pasūtījumam fiksējis attiecīgā pasākuma biļešu pasūtītāju datus: potenciālo apmeklētāju
skaitu, to veidu, izrādes nosaukumu un biļešu pasūtīšanas datumu un laiku.
Apmeklētāju veids ir šifrēts ar skaitli un ļauj piemērot biļešu atlaides (skat.
http://cesukoncertzale.lv/lv/biletes/):
apmeklētāji bez privilēģijām – 0;
bērni ar īpašām vajadzībām – 1;
skolēni – 2;
pilna laika studenti – 3;
ISIC karšu īpašnieki – 4;
ITIC karšu īpašnieki – 5;
daudzbērnu ģimenes ar "3+ Goda ģimene" karti – 6;
Cēsu drauga kartes īpašnieki – 7.
Diemžēl Pēteris ir izrādījies visai aizmāršīgs un tikai tagad atcerējies par biļešu pirkšanu. Biļešu
pasūtītāji vēlas oficiāli iegādāties attiecīgā pasākuma iespējami lētākās biļetes tirdzniecības vietā, taču
tagad var būt jau par vēlu, un visas biļetes var būt jau izpirktas vai (vēl sliktāk!) pasākums jau var būt
noticis.
Piemēram, 11.decembrī vairs nebija pieejamas biļetes pa 15 eiro uz 16.decembra koncertu:
Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Vienā pasūtījumā visu biļešu cenai jābūt vienādai - t.i., ja lētāku biļešu skaits nav pietiekams visa
pasūtījuma izpildīšanai, tad jāpērk dārgākas biļetes. Ja nevienā cenu grupā nav pietiekams biļešu
skaits, tad pasūtījumu nevar izpildīt.
Atrodiet atbildes uz šiem jautājumiem:
1.
2.
3.
4.
5.

Kāds bija kopējais potenciālo apmeklētāju skaits?
Cik biļešu pasūtītāji savu vēlmi iegādāties biļetes izteica pirmdienās?
Cik potenciālo apmeklētāju tiešām ieguva biļetes?
Kurš apmeklētāju veids bija visvairāk pārstāvēts (norādīt veidu un skaitu)?
Kāda ir biļešu pasūtītāju - skolēnu un biļešu pasūtītāju - pilna laika studentu skaita attiecība?
a. Izvadīt rezultātu ar precizitāti līdz divām decimālajām zīmēm,
b. Izvadīt rezultāta 2017., 2018. un 2019. zīmi aiz decimālā komata.
6. Cik potenciālie apmeklētāji ieguva biļetes uz Gaby Moreno koncertu?
7. Cik par biļetēm izdeva Gaby Moreno koncerta apmeklētāji?
8. Cik par biļetēm izdeva katras apmeklētāju grupas dalībnieki?
a. apmeklētāju veids 0
b. apmeklētāju veids 1
c. apmeklētāju veids 2
d. apmeklētāju veids 3
e. apmeklētāju veids 4
f. apmeklētāju veids 5
g. apmeklētāju veids 6
h. apmeklētāju veids 7

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Objekta tilpuma noteikšana
Pēc iespējas precīzāk nosakiet plastmasas konteinera iekšējās daļas tilpumu bez vāka, t.i., līdz plaknei,
kuru veido konteinera augšējā mala.
Tilpumu izsakiet veselos kubikcentimetros.
Katrai komandai mērījumiem tiks atvēlēts 30 minūšu laika nogrieznis. Ārpus šī laika nogriežņa
mērīšana nebūs iespējama.
Pieejamie palīglīdzekļi:
1. 5 (piecas) A3 formāta rūtiņu lapas;
2. Mērlenta;
3. Pildspalva un/vai zīmulis;
4. Šis priekšraksts.
Mērīšanai drīkst izmantot papildus līdzekļus, ja tie nebojā mērāmo objektu(konteineru), skolas
inventāru, neapdraud dalībnieku un apkārtējo veselību, nepiesārņo un nedegradē apkārtējo vidi.
Vērtēšana: Visprecīzākā rezultāta (kļūda kubikcentimetros Klab) iesniedzēji saņems 100 punktus,
visneprecīzākā (kļūda kubikcentimetros Kslikt) - 1 punktu. Pārējie rezultāti tiks normēti attiecībā pret
šiem diviem rezultātiem - piešķirto punktu skaits būs
, kur K - komandas iesniegtā
rezultāta kļūda kubikcentimetros.

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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