Komandu sacensības informātikā un matemātikā “Cēsis 2018”

Pusfināla uzdevumi

Rēbuss

SCIENTIA × EST = **POTENTIA
Atrisiniet šo skaitļu reizināšanas rēbusu decimālajā skaitīšanas sistēmā, ja zināms, ka vienādiem
burtiem atbilst vienādi cipari, bet dažādiem - dažādi. Atrisinājumā neviena skaitļa pieraksts nesākas ar
0. Katras zvaigznītes vietā var atrasties jebkurš cipars.
Vērtēšana: 95 punkti par rēbusa atrisinājumu, 5 punkti par frāzes “SCIENTIA EST POTENTIA”
tulkojumu latviski.

Domino kauliņu rinda
Kauliņi no viena klasiska domino komplekta salikti rindā pēc domino noteikumiem (tajās kauliņu
pusēs, kas saskaras, punktu skaitam jābūt vienādam). Kāds ir mazākais kauliņu skaits un kā izskatās
šāda rinda, ja zināms, ka a) izmantoti visi kauliņi ar “6”, b) izmantoti visi kauliņi ar “6” un “5”, c)
izmantoti visi kauliņi ar “6”, “5” un “4”, d) izmantoti visi kauliņi ar “6”, “5”,”4” un “3”? Katram
apakšuzdevumam pietiek sniegt vienu kauliņu rindas izvietojumu.
Vērtēšana: Par pareizu atbildi vienā apakšuzdevumā - 17 punkti, divos - 41 punkti, trīs - 72 punkti,
četros - 100 punkti.

Kastes
Viena liela kaste ir pilna un tajā atrodas daudz dažāda izmēra kastu. Visām kastēm ir kopīga īpašība:
katra kaste ir vai nu tukša, vai arī tā ir pilna un, to atverot, redzamas tieši septiņas citas kastes.
Nosakiet,
a) cik kastes ir pilnas, ja pavisam kopā ir 99 kastes?
b) cik kastes ir tukšas, ja 99 kastes ir pilnas?
c) cik kastes ir pilnas, ja 2017 kastes ir tukšas?
Vērtēšana: Par pareizu atbildi vienā apakšuzdevumā - 27 punkti, divos - 60 punkti, trīs - 100 punkti.

Stieples figūriņas
No stieples izveidotas četras tetramino figūriņas:

Novietojot tās uz rūtiņu lapas, tās rūtiņu malas, kas atrodas uz figūras kontūras, tiek noklātas, bet
pārējās joprojām ir redzamas. Figūriņas drīkst grozīt un apmest otrādi.
Tā, nenoklātam 3×3 rūtiņu laukumam ir redzamas 24 rūtiņu malas:

Ja šajā laukumā ir izvietotas četras minētās figūras kā parādīts zīmējumā, tad noklātas ir 20 rūtiņu
malas:


Atrodiet tādu doto četru figūriņu izvietojumu, lai no 3×3 rūtiņu režģa būtu pārklāts:
a) pēc iespējas vairāk rūtiņu malu, b) pēc iespējas mazāk rūtiņu malu.
Katram apakšuzdevumam pietiek parādīt vienu figūriņu izvietojumu.
𝑛𝑜𝑘𝑙ā𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑢 𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑗ū𝑠𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛ā𝑗𝑢𝑚ā −20
Vērtēšana: a) 50 × 𝑙𝑖𝑒𝑙ā𝑘𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑒𝑠𝑝ē𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑘𝑙ā𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑢 𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑠−20,
20−𝑛𝑜𝑘𝑙ā𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑢 𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑗ū𝑠𝑢 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛ā𝑗𝑢𝑚ā

b) 50 × 20−𝑚𝑎𝑧ā𝑘𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑒𝑠𝑝ē𝑗𝑎𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑘𝑙ā𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑢 𝑠𝑘𝑎𝑖𝑡𝑠
Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Dzeram kopā!
Džungļos atrodas neliels ezers, kuru pastāvīgi piepilda tajā esošie avoti.
Pilnu ezeru seši tīģeri un 17 ziloņi var izdzert sausu vienā dienā, savukārt 17 tīģeri un seši ziloņi divās, bet 10 tīģeri un trīs ziloņi - četrās dienās.
"Izdzert sausu" nozīmē, ka pirmoreiz ir iestājies tāds brīdis, ka ezerā nav ūdens. Protams, jau
nākamajā brīdī ūdens atkal parādīsies, jo avoti turpina darboties visu laiku.
Cik dienās, dzerot kopā, pilnu ezeru var izdzert sausu:
a) pieci ziloņi;
b) viens tīģeris un divi ziloņi;
c) deviņi tīģeri un viens zilonis?
Vērtēšana: Par pareizu atbildi vienā apakšuzdevumā - 25 punkti, divos - 58 punkti, trīs - 100 punkti.

Trīsstūra palielināšana
Uz trīsstūra ABC malas AB pagarinājuma tiek atlikts punkts D tā, ka A un D atrodas punktam B
pretējās pusēs un |𝐵𝐷| = 𝑘|𝐴𝐵|. Uz malas BC pagarinājuma tiek atlikts punkts E tā, ka B un E
atrodas punktam C pretējās pusēs un |𝐶𝐸| = 𝑚|𝐵𝐶|. Uz malas CA pagarinājuma tiek atlikts punkts F
tā, ka C un F atrodas punktam A pretējās pusēs un |𝐴𝐹| = 𝑛|𝐶𝐴|.
Zināms, ka 𝑘, 𝑚 𝑢𝑛 𝑛 - naturāli skaitļi, 𝑘 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛 un 𝐿𝐸𝐹𝐷 = 2018𝐿𝐴𝐵𝐶 .
Atrodiet tādas 𝑘, 𝑚 𝑢𝑛 𝑛 vērtības, lai summas 𝑘 + 𝑚 + 𝑛 vērtība būtu pēc iespējas mazāka!
Pietiek atrast vienu risinājumu.
Vērtēšana: 100 ∗ 𝑚𝑎𝑧ā𝑘ā_𝑖𝑒𝑠𝑝_𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎/𝑗ū𝑠𝑢_𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑡ā_𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎. Risinājums saņems 0 punktu, ja
nebūs izpildīti uzdevuma nosacījumi.

49 rūtiņas
7×7 rūtiņas liels laukums ir aizpildīts ar burtiem tā, ka katrā rūtiņā ir ierakstīts ne vairāk kā viens
burts un katrā rindā un kolonnā ir pa vienam no burtiem C, Ē un I, pa diviem burtiem S, un divas rūtiņas
ir tukšas.
Papildus zināms, ka tieši trijās rindās piecās secīgās rūtiņās iespējams izlasīt vārdu “CĒSIS”.
Katrai no četrām laukuma malām katrai rindai vai kolonnai norādīts tas burts, kas pirmais
“redzams” šajā rindā vai kolonnā, pieņemot, ka tukšās rūtiņas skatu neaizsedz.
Atrodiet laukuma rūtiņu aizpildījumu diviem dotajiem laukumiem:
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Vērtēšana: 49 punkti par vienu pareizi aizpildītu laukumu, 100 punkti par abiem pareizi
aizpildītiem laukumiem.

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Lego
Voldemāram ir daudz lego klucīšu, kas no augšas izskatās
pēc kvadrāta ar četriem pumpakiem. No šiem klucīšiem
Voldemārs veido klucīšu torņus, katru nākamo klucīti liekot uz
diviem blakus klucīšiem tā, ka no katra apakšējā klucīša ir
noklāti tieši divi pumpaki:
Voldemāra torņi vienmēr beidzas ar vienu vienīgu klucīti pašā
virsotnē. Sākumā Voldemārs no klucīšiem izveido N×M lielu
taisnstūri (N, M - naturāli skaitļi) un tad uz tā, liekot kārtu pa
1.attēls Klucīšu torņa izveidošana
kārtai, uzbūvē torni. 1.attēlā ir parādīts sešu klucīšu tornis, kas
(Foto no https://buggyandbuddy.com/mathgames-lego-challenge-free-printable/)
sākts būvēt uz 1×3 klucīšus liela taisnstūra.
Lielākiem laukumiem var būt iespējami vairāki torņa
būvēšanas varianti. Piemēram, ja torni sāk būvēt uz 3×2 klucīšus liela taisnstūra, tad iespējami divi
varianti (laukums attēlots no augšas pēc katra slāņa izveides):
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
A variants: 12 klucīši
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O

B variants: 13 klucīši
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Nosakiet, kāds ir lielākais iespējamais klucīšu kopējais skaits Voldemāra tornī, ja pamata taisnstūris ir:
a) 10×10 klucīši, b) 3×103 klucīši, c) 512×728 klucīši, d) 1961×2018 klucīši.
Vērtēšana: Par pareizu atbildi vienā apakšuzdevumā - 19 punkti, divos - 41 punkts, trīs - 59 punkti,
četros - 100 punkti.

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Pieci cipari
No pieciem dažādiem cipariem, katru izmantojot vienu reizi, nepieciešams izveidot trīsciparu un
divciparu skaitli tā, ka trīsciparu skaitlis dalās ar divciparu skaitli. Ja kāds no cipariem ir 0, tad neviena
skaitļa pierakstā tas nedrīkst būt pirmais cipars. Par piecu dažādu ciparu komplekta labumu sauksim
dažādo veidu skaitu, kādā minētos skaitļus var izveidot.
Piemēram, komplekta {0, 1, 3, 4, 7} labums ir 2, jo 340 dalās ar 17 un 170 dalās ar 34.
Katrai no labuma vērtībām, no 0 līdz 13, atrodiet vienu derīgu piecu ciparu komplektu. Labumam 2
nedrīkst izmantot piemērā doto ciparu komplektu.
Vērtēšana: (Labuma vērtību, kurām pareizi atrasts ciparu komplekts, skaits - Labuma vērtību,
kurām nepareizi atrasts ciparu komplekts, skaits) * 100 / 14

Saulīte un ugunsdrošība
Juris Saulīte ir gan remontstrādnieks, gan piecstāvu nama mājas vecākais - cilvēks ar praktisku
domāšanu, kuram dzīvokļu īpašnieki ir uzticējuši pārstāvēt viņu mājas intereses dažādos saimnieciskos
jautājumos. Tas ir cilvēks, kurš ir uzņēmies starpnieka lomu starp dzīvokļu īpašniekiem un
uzņēmumiem, kas apsaimnieko ēku. Tā kā no 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem
dūmu detektoriem un jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem. Juris Saulīte, saskaņojot ar namu
pārvaldi, ir apņēmies šo jautājumu nokārtot. Mājas kopsapulcē ir atbalstīts priekšlikums, ka Juris Saulīte
personīgi katrā dzīvoklī katrā dzīvojamā istabā uzstādīs vienu dūmu detektoru. Piemēram, trīsistabu
dzīvoklī Juris uzstādīs trīs dūmu detektorus. Arī samaksa par darbu ir saskaņota kopsapulcē. Juris Saulīte
saņems 1,23 eiro par viena dūmu detektora uzstādīšanu, jo 23% ir ienākumu nodoklis, kas Jurim valstij
ir jāatmaksā. Juris ir apņēmies iegādāties katram dzīvoklim vienu vai vairākus vienādus ugunsdzēsības
aparātus, lai katram no tiem nodrošinātu 4. tabulā minēto vidējo dzēstspēju. Aparātu modeļi dažādos
dzīvokļos var atšķirties. Par ugunsdzēsības aparātu iegādi un piegādi Juris papildus atlīdzību nesaņems.
Mājā ir trīs kāpņutelpas, kurās pirmajā, otrajā un trešajā stāvā ir viens vienistabas dzīvoklis
(dzīvojamā platība 34 m2), viens trīsistabu dzīvoklis (dzīvojamā platība 69 m2) un divi divistabu dzīvokļi
(katra dzīvokļa dzīvojamā platība 51 m2), bet ceturtajā un piektajā stāvā ir viens vienistabas dzīvoklis
(dzīvojamā platība 43 m2) un divi četristabu dzīvokļi, kur katra dzīvokļa dzīvojamā platība 81 m2).
Palīdzi Jurim aprēķināt mazākās un lielākās kopējās izmaksas, ko iesniegt namu pārvaldē, šī apjomīgā
darba veikšanai, ja namu pārvaldes iepriekš noslēgtie līgumi ļauj iegādāties tikai 1. tabulā minētos
dūmu detektorus, 2. tabulā minētās 9V baterijas un 3. tabulā minētos ugunsdzēsības aparātus.
Nepieciešamās dzēstspējas atkarība no telpu platības ir dota 4. tabulā, kas ir fragments no Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 238 (https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi).
Aprēķinot gan mazākās, gan lielākās izmaksas, pieņemiet, ka Juris vienmēr izvēlēsies mazāko
nepieciešamo piederumu komplektu, kāds nepieciešams strādājošam risinājumam (piemēram,
detektoriem bez baterijām tās piepirks klāt), bet nepirks lietas, ja tās nepieprasa noteikumi. Piemēram,
nepirks vairāk ugunsdzēsības aparātu, kā nosaka normatīvi vai baterijas, ja tās jau iekļautas dūmu
detektoru komplektā. Šaubu gadījumā Juris pēta Tīmeklī pieejamās ugunsdzēsības speciālistu
sagatavotās prezentācijas (piemēram, fnserviss.lv/wp-content/uploads/Ekspertu-dienas-2-Ugunsdzesibasaparati_VUGD.pdf vai bvkb.gov.lv/sites/default/files/vugd_prezentacija.pdf). Aprēķinot lielākās izmaksas,
pieņemiet, ka visi lētākie derīgie produkti ir izpirkti, un palicis viens, joprojām derīgs, bet dārgs
risinājums.
Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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1. tabula “Dūmu detektoru cenas”
Cena (ar PVN)

Nosaukums
9V PW-507S (komplekts bez 9V baterijas)

€ 5,99

Sentek SD (baterija iekļauta komplektā)

€ 6,20

SD-119-4 (komplekts bez 9V baterijas)

€ 10,83

3V 625 PHS (baterija iekļauta komplektā)

€ 12,20

2. tabula “Bateriju “Krona” (9V) cenas”
Nosaukums

Cena (ar PVN)

VARTA

€ 0,83

Duracell Industrial

€ 1,49

GP Ultra

€ 1,90
3. tabula “Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu cenas”

Modelis
O-8
O-13
PA-2
PA-3
PA-4
PA-6
PA-9
PA-12

Dzēšanas klase
8A 34B/C
13A 89B/C
13A 70B/C
13A 113B/C
27A 144B/C
43A 233B/C
55A 233B/C
55A 233B/C

Cena (Ar PVN)
€ 11.74
€ 17.85
€ 18.51
€ 21,00
€ 21,39
€ 25,00
€ 31,00
€ 52,05

4. tabula “Ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja A un B klases ugunsgrēkiem un to nodrošinājums objektā”

Objekta platība (m2)

Objekta ugunsbīstamības līmenis
mazs

vidējs

liels

Līdz 50

21A 113B

27A 144B

64A 296B

51–75

24A 129B

46A 220B

78A 368B

76–100

27A 144B

64A 296B

91A 440B

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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Atbildiet uz šādiem jautājumiem:
1) Cik dūmu detektori nepieciešami visai mājai?
2) Kādas būs mazākās iespējamās detektoru iegādes un uzstādīšanas izmaksas visai mājai?
3) Kādas būs lielākās iespējamās detektoru iegādes un uzstādīšanas izmaksas visai mājai?
4) Kāda katram no dzīvokļu veidiem ir lētākā ugunsdzēsības aparātu izvēle vienam dzīvoklim?
Dzīvoklis
Aparāta modelis Skaits
Izmaksas (ar PVN) vienam dzīvoklim
2
Vienistabu (34 m )
Vienistabu (43 m2)
Divistabu
Trīsistabu
Četristabu
5) Kāda katram no dzīvokļu veidiem ir dārgākā ugunsdzēsības aparātu izvēle vienam dzīvoklim?
Dzīvoklis
Aparāta modelis Skaits
Izmaksas (ar PVN) vienam dzīvoklim
Vienistabu (34 m2)
Vienistabu (43 m2)
Divistabu
Trīsistabu
Četristabu
6) Kādas ir mazākās kopējās izmaksas visai mājai, kas jāiesniedz namu pārvaldē?
7) Kādas ir lielākās kopējās izmaksas visai mājai, kas jāiesniedz namu pārvaldē?

Maksimālais punktu skaits par katru uzdevumu - 100 punkti.
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