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Відповіді та вказівки до розв’язування завдань
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Передмова
У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань шостого
конкурсу «Бобер» в Україні.
Змагання проводились у наступних вікових групах:
o Бобреняточко:
2-3 класи;
o Бобренятко:
4-5 класи;
o Бобреня:
6-7 класи;
o Бобрик:
8-9 класи;
o Бобер:
10-11 класи.
Підсумки проводились по кожному класу окремо. Як і в попередніх конкурсах, завдання для
кожної вікової групи були розбиті на три рівні складності.
Навіть якщо ви досить легко розв’язали деякі задачі, не полінуйтесь проглянути розв’язки,
запропоновані тут. Методи розв’язування, які ілюструються на простих завданнях, дозволять
вам розв’язувати і складніші задачі програмування.
Якщо завдання повторюється у кількох вікових групах, використовуються гіперпосилання
на відповідні пояснення для молодших класів. Радимо починати читати пояснення з розділу
для наймолодших. Щоб не повторюватись, деякі важливі моменти розв’зування аналогічних
завдань у поясненнях для старших класів пропущені.
Приклади розв’язків динамічних та інтерактивних завдань можна проглянути в папці
«Відеорозв’язки».
У цьому році використано задачі, запропоновані наступними країнами:
Австрія, Бельгія, Ізраїль, Нідерланди, Німеччина, Литва, Польща, Росія, Словаччина,
Словенія, Тайвань, Угорщина, Франція, Японія.

На фотографії – учасники Міжнародної конференції з підготовки завдань конкурсу 2013 року
у м. Торунь (Польща)
Завдання цьогорічного конкурсу від України підготували:
Горбань Тамара (Запоріжжя), Жуковський Сергій (Житомир), Кибко Олександра
(Запоріжжя), Костів Лілія (Львів), Ксьондзик Володимир (Львів), Либак Тетяна (Рівне),
Мірошниченко Андрій (Дніпропетровськ), Погорєлов Олег (Полтава), Порубльов Ілля
(Черкаси), Хасанова Марія (Львів), Чала Марина (Кіровоград), Шпакович Ростислав (Львів).

Всеукраїнська координаційна рада конкурсу «Бобер-2013» (м. Яремче Івано-Франківської
області).

Учасники конкурсу «Бобер-2013»
Базовою організацією проведення конкурсу в Україні є Львівський фізико-математичний
ліцей при Львівському національному університеті ім. Івана Франка.
Програмне забезпечення конкурсу (від оформлення задач до їх перевірки) розробили
випускники Львівського фізико-математичного ліцею Олег Пилипчак таТарас Шпот.

Бобреняточко
Рівень 1
1. Морозиво
(Задача запропонована від Угорщини)
Відповідь: А
З задачею справились 68% учасників. Тобто більшість учнів вже розуміють, що таке
послідовність та черга.

2. Сонечко
(Словаччина)
Відповідь: А
Цікаво, що у 2-му класі правильну відповідь дали 52% учнів, а у 3-му – 42%.
Можливо це перший ефект від впровадження інформатики у другому класі. Зазначимо, що і
кількість учасників конкурсу у 2-их класах вдвічі більша, ніж у 3-тіх (9600 проти 5000).

3. Тригер
(Росія)
Відповідь: В
Червона кулька попаде у отвір А, синя – у отвір С, жовта – у отвір В.
Правильно відповіли 53% учасників.

4. Тунелі
(Японія)
Відповідь: С
Задача виявилась найважчою на першому рівні. Правильно відповіли 33% учнів.
Основна ідея задачі – перестановка у другому чорному тунелі просто відміняє перестановку,
здійснену у першому чорному тунелі. Отже, задача зводиться лише до перестановки у
одному білому тунелі.

Рівень 2
1. Іграшка
(Словенія)
Відповідь: LRRLRL
Задача виявилась найважчою на другому рівні. Правильно відповіли 30% учнів.
Зорієнтуватись у кожній лунці, де для гравця поворот наліво, а де направо - досить важко.

На малюнку стрілками показано напрямок вверх у кожній лунці, коли туди попадає кулька.

2. Кольорові плитки
(Україна)
Відповідь на малюнку справа Правильно відповіли 56% учасників.

3. Мячики
(Україна)
Відповідь на малюнку знизу –

Правильно відповіли 62% другокласників та 76% третьокласників.

4. Пари
(Франція)
Відповідь на малюнку справа З задачею справились 52% учасників.

Рівень 3
1. Квітник
(Україна)
З задачею справились 27% учасників. Задача виявилась найважчою в
усьому конкурсі. Для більшості учнів формулювання задачі виявилось
заскладним. Одиз варіантів відповіді:

2. Монети
( Україна)
Перемогу над комп’ютером здобули 63% учасників. Правильне розташування червоних
міток – на малюнку. Куди б не поставив свої дві сині мітки Хвіст, останні три монети завжди
будуть ближче до червоних міток.

3. Свічки
(Україна)
Задача виявилась найлегшою. 93% учнів здогадались, що свічки потрібно гасити через одну.

4. Сірник
(Україна)
Задача має два розв’язки:

Правильну рівність отримали 65% учнів.

Бобренятко
Рівень 1
1. Морозиво
Правильно відповіли 73% учасників.

2. Намисто
(Словенія)
Відповідь: 32 (6+8+2+6+4+3+3)
Правильно відповіли 35% учасників. Багато учнів заплутались у великій кількості варіантів.
Такі задачі краще розвязувати поступово: спочатку знайти найкоротші відстані до точок А і
В , потім – найкоротшу відстань до точки С. Відповідні точки та відстані до них на малюнку
вказані червоним кольором.

Після цього найкоротший маршрут знайти неважко.

3. Пліт
(Австрія)
Відповідь: 36 хвилин
Правильно відповіли лише 16% учнів. Задача виявилась найважчою у всьому конкурсі. Як і
попередня задача – це задача на знаходження найкоротшого маршруту. Заборона повороту
направо та велика кількість різних маршрутів зробила її значно складнішою за попередню.
Але основний принцип розвязування залишається тим же. Зрозуміло, що потрібно піднятися
у точку D на верхньому горизонтальному каналі, за два повороти наліво попасти на
центральний горизонтальний канал, після цього повернутись по ньому додому. Це можна
зробити одним з трьох способів – через точку А, або точку В, або точку С. Всі точки та час
добирання до них позначені на малюнку червоним кольором.

Тепер зрозуміло, що найшвидший маршрут – з поворотом у точці В.
Цю задачу зробили б набагато більше учнів, якби вони перемалювали схему каналів на
аркуші паперу і записали б на малюнку часи добирання до цих точок.

4. Тригер
Правильно відповіли 56% учасників.

5. Тунелі
Правильно відповіли 38% учасників.

Рівень 2
1. Замок
(Україна)
Відповідь: потрібно натиснути на кнопки В і С.
На верхній елемент «І» повинно поступити два сигнали. З нижнього елемента «І» сигнал
поступить лише при натиснутій кнопці С і ненатиснутій кнопці А. Щоб сигнал поступив з
елемента «АБО» протрібно натиснути кнопку В.
Задача виявилась однією з найлегших – її розвязали 96% учнів.

2. Іграшка
Задача виявилась найважчою на другому рівні. Правильно відповіли 32% учнів.

3. Кольорові плитки
Правильно відповіли 67 % учасників

4. Круги
(Україна)
Відповідь: 7.
Ця задача просто розвязувалась у простому графічному
редакторі: потрібно було збоку намалювати третій круг.
Потім просто перетягнути його у потрібне місце. На
малюнку – один з можливих варіантів.
Правильно відповіли 44 % учасників

5. Пари
З задачею справились 59% учасників.

Рівень 3
1. Квітник
Задача для учнів 4-5 класів виявилась ще складнішою, ніж для учнів 2-3
класів. Правильно відповіли лише 6% учнів. Мабуть поняття «сусідні
грядки» було сформульовано недостатньо чітко. Один з варіантів
відповіді на малюнку.

2. Монети
Єдиний виграшний перший хід – взяти монету А. Тоді
найближчими до цієї монети стає зразу три сусідні монети.
Найкраща відповідь комп’ютера – взяти монету В. Під його
контроль попадуть лише дві монети, розташовані справа.
Другим своїм ходом Зуб забирає одну з цих монет і забезпечує
собі перемогу. Один з виграшних варінтів демонструється у папці «Відеорозвязки».
Перемогли комп’ютер у цій грі 93% учасників конкурсу.

3. Свічки
Гра виявилась дуже простою. Перемогу здобули 97% учнів.

4. Сірник
Виявилось, що ігри з сірниками краще виходять у учнів 2-3 класів. Серед учнів 4-5 класів
розв’язок знайшли лише 59%.

5. Т
( Україна)
Відповідь три хвилини. Пропустити через перехрестя за другу хвилину одночасно два
червоні трамваї неможливо.
За три хвилини пропустили всі трамваї 28% учасників конкурсу. Один з способів показано у
папці «Відеорозвязки».

Бобреня
Рівень 1
1. Аеропорт
( Австрія)
Відповідь на малюнку справа.
Сумки пронумеровані по черзі їх завантаження. Оскільки
багажна карусель рухається проти годинникової стрілки,
сумки завантажуються на третє вільне місце за
годинниковою стрілкою. Правильно відповіли 30% учасників.

2. Вогні на курганах
(Японія)
Відповідь: 5 хвилин.
На малюнку біля кожного кургану вказано час, коли на ньому
запалає сигнальний костер.
Правильно відповіли 32% учнів.

3. Морозиво
Правильно відповіли 77% учнів.

4. Пліт
Задача виявилась найскладнішою у конкурсі. Правильно відповіли лише 11% учасників.
Більшість учнів знайшли маршрут, який виявився правильним у задачі для 4-5 класів:

У точку В таким чином бобри попадуть за 27 хвилин, і дододому відповідно – за 32 хвилини.
Тобто учні розглянули лише половину можливих маршрутів. Для того, щоб попасти на
фінішний центральний горизонтальний канал, вони використовували лише верхню половину
мережі водних каналів. Але можна використати швидкісні ділянки нижньої частини системи
каналів замість двох «повільних» ділянок з часами проходження 7 і 5 хвилин відповідно! Ось
найшвидший маршрут:

У точку В таким чином бобри попадуть за 25 хвилин, і додому відповідно – за 30 хвилини.

5. Тригер
Правильно відповіли 76% учнів.

6. Тунелі
Правильно відповіли 47% учнів

Рівень 2
1. За харчами
(Угорщина)
Найкоротший маршрут – на малюнку справа. Щоб пройти
по найкоротшому замкнутому маршруту з чотирьох
відрізків, потрібно відкинути одну з трьох пар відрізків:
довжиною 370 м і 250 м, або 340 м і 210 м, або 400м і 280
м. Зрозуміло, що потрібно відкинути пару з найбільшою
сумарною довжиною, тобто 370 м і 250 м. Правильний
маршрут знайли 39% учнів.

2. Замок
Потрібно натиснути кнопки А та С. Задача виявилась найпростішою на цьому рівні. Її
розв’язали 96% учасників конкурсу.

3. Іграшка
Задача виявилась найважчою на другому рівні. Правильно відповіли 34% учнів.

4. Кольорові плитки
Розв’язок на малюнку справа. Правильна послідовність викладення плиток
дозволяє вибрати єдино можливий колір для кожної клітинки. Одна з таких
послідовностей демонструється у папці «Відеорозвязки». Правильно розв’язали
задачу 51% учнів.

5. Круги
Відповідь: 7.
. На малюнку – один з можливих варіантів.
Правильно відповіли 48 % учасників

6. Пари
Розв’язок на малюнку справа. Як і у задачі «Кольорові плитки»,
правильна послідовність розгляду стрічок і стовпчиків дозволяє
вибрати єдино можливий колір для кожної клітинки. Одна з таких
послідовностей демонструється у папці «Відеорозв’язки». Правильно
розв’язали задачу 46% учнів.

Рівень 3
1. Монети
Один з виграшних варінтів демонструється у папці «Відеорозв’язки». Перемогу над
комп’ютером здобули 87% учасників конкурсу.

2. Замок
(Україна)
У цій грі виграє той, хто робить останній хід. Тому Зуб на першому ході повинен зайняти
лише одну сусідню ділянку, а після свого другого ходу залишити три незайняті ділянки.
У інших випадках гру завершує і перемагає Хвіст.
Один з виграшних варіантів - папці «Відеорозв’язки»

3. Свічки
Ідея виграшу – потрібно залишити три пари свічок, максимально віддалених одна від одної.
Тобто погасити 3-тю, 4-ту, 5-ту, 8-му, 9-ту та 10-ту свічки. Після цього неможливо залишити
три свічки, на відстані між крайніми свічками, меншою за 5 метрів. У папці «Відеорозв’яки»
приклади виграшної та програшної стратегій.
Виграш знайшли 78% учнів.

4. Сірник
Задачу розв’язали 67 % учнів.

5. Т
Відповідь - дві хвилини.
За дві хвилини пропустили всі трамваї 34% учасників конкурсу. Один з способів показано у
папці «Відеорозв’язки».

6. Шашки
Відповідь – 3 ходи. Задача виявилась найважчою на третьому рівні. За три ходи всі білі
шашки підряд розташували 24% учнів. Один з способів - у папці «Відеорозв’язки».

Бобрик
Рівень 1
1.

Аеропорт

Правильно відповіли 32% учасників конкурсу.

2. Вогні на курганах
Відповідь – 6 хвилин.
На малюннку справа вказано, через скільки хвилин запалає костер
на кожному кургані. У першу чергу позначаються два кургани, з
яких видно початковий сигнал. Костри на них запалають через 1
хвилину. У другу чергу позначається курган, з якого видно вогні на
цих двох курганах, і так далі.
Правильно відповіли 42% учнів.

3. Доміно
(Словаччина)
Правильна відповідь - D:

Правильно відповіли 33% учасників.

4. Корисні програми
(Україна)
Правильна відповідь:

5. Намисто
Правильно відповіли 40% учнів.

6. Пліт
Правильна відповідь – 35 хвилин. Найшвидший маршрут на
малюнку знизу.
Спочатку потрібно було оминути повільні канали з часами
проходження 9 і 7 хвилин. Після цього досить складно знайти
маневр, що дозволяє оминути дві ділянки справа з часами
проходження 4 і 6 хвилин. Це зуміли зробити 15% учнів. Ця
задача виявилась найважчою на першому рівні.

7. Файл з інтернету
(Україна)
Відповідь - зберегти цей файл у спеціальній папці, призначеній для завантажень з Інтернету,
для подальшої антивірусної перевірки.
Правильну відповідь дали 76% учнів.

Рівень 2
1. За харчами
Правильно відповіли 46% учнів.

2. Замок
Відповідь: потрібно натиснути на кнопки А, С і D.
Задача виявилась однією з найлегших – її розвязали 91% учнів.

3. Іграшка
Задачу розв’язали 40% учасників.

4. Кольорові плитки
Починаючи з лівого краю, колір перших семи клітинок легко
визначається крок за кроком.
Колір чотирьох останніх клітинок теж визначається
однозначно.
Спочатку робимо висновок, що зелені плитки потрібно
класти по діагоналі. Після цього для останньої синьої плитки
залишається лише верхня кутова клітинка.
Правильно виклали плитку 73% учнів. Послідовність
викладення можна подивитись у папці «Відеорозв’язки»

5. Круги
Відповідь: 13
Отримати розв’язок для чотирьох кругів виявилось
набагато важче, ніж для трьох. Задача виявилась
найскладнішою на другому рівні. Її розв’язали лише 22 %
учнів.
Розв’язок можна шукати за допомогою простого
графічного редактора (наприклад Paint). Правилами це не
забороняється.
Спочатку малюємо перше коло і отримуємо одну замкнуту
фігуру. Малюючи друге коло, можна додати максимум дві
нові фігури –як на малюнку в умові задачі.
Додавання третього кола дозволяє отримати чотири нові замкнуті фігури – всього сім, як у
розв’язку задачі для 6-7 класів. І нарешті, контур четвертого кола може перетнути максимум
5 вже отриманих фігур і додати ще одну нову фігуру. На малюнку – один з можливих
варіантів.

6. Пари
Правильна відповідь на малюнку справа. Задача розв’язується просто,
якщо спочатку вибрати білий колір для всіх стрічок і стовпчиків, де вже є
по дві темно-сині клітинки. Один з способів послідовного вибору кольорів
у папці «Відеорозв’язки».
Задачу розв’язали 54% учасників.

7. Квасоля
(Бельгія)
Правильна відповідь: В-В-С-В-С-С
Жодна кнопка не реагуватиме на натискання, якщо у верхній та нижній кульці не буде
квасолин. Для цього необхідно тричі натиснути на кнопку В, та тричі – на кнопку С.
Правильну відповідь дали 30% учасників.

Рівень 3
1. Монети
Правильний вибір монет вказано червоними
мітками на малюнку справа. Задачу розв’язали 90%
учнів.

2. Свічки
Ідея виграшу – потрібно погасити дві четвірки сусідніх свічок, не залишаючи більше,ніж три
запалених свічки підряд. Наприклад, погасити 3-тю, 4-ту, 5-ту і 6-ту свічки, та 10-ту, 11-ту,
12-ту та 13- свічки.. Після цього неможливо залишити чотири свічки на проміжку, меншому
за 7 метрів. У папці «Відеорозв’яки» приклади виграшної та програшної стратегій.
Виграш знайшли 75% учнів..

3. Сірник
Задачу розв’язали 74% учнів.

4. Т
Відповідь – 6 хвилин. Правильний розв’язок отримали 20% учасників. Один з них показано
у папці «Відеорозв’язки».
Детальний аналіз цієї задачі – у статті Порубльова «Задача «Трамвайне перехрестя»» (розділ
«Алгоритми»).

5. Міст
(Нідерланди)
Відповідь – 17 хвилин. Один з способів переправи:
1) Спочатку переправляються Алекс і Боб –
2) Назад з ліхтариком повертається Боб 3) Переправляються Кріс і Дан –
4) Повертається з ліхтариком Алекс 5) На завершення знову переправляються Алекс і Боб –
Цей розв’язок отримали 15% учасників.

2 хвилини;
2 хвилини;
10 хвилин;
1 хвилина;
2 хвилини;

6. Острів
(Україна)
Виграшна стратегія – залишати після кодного свого ходу кількість вільних ділянок, кратну
трьом. Тобто, на першому ході потрібно зайняти дві ділянки. Один з варіантів гри - у папці
«Відеорозв’язки».

7. Шашки
Відповідь – 4 ходи.
Задача виявилась найскладнішою. За 4 ходи справились лише 7% учнів.
. Один з способів - у папці «Відеорозв’язки».

Бобер
Рівень 1
1. Вогні на курганах
Відповідь: D
Правильну відповідь дали лише 15% учасників. Задача виявилась найважчою на першому
рівні.
Рекомендований спосіб розв’язування – знайти найкоротший маршрут між
найвіддаленішими точками. Легко переконатись, що найдовше сигнал буде передаватись від
нижнього до трьох верхніх курганів – 6 хвилин. Як видно з запропонованого тут розв’язку
подібної задачі для 8-9 класів, курган D є серединою цього маршруту. Після цього легко
переконатись, що сигнал з кургану D поступить на всі кургани не пізніше, ніж за 3 хвилини.

2. Діаграма
( Україна)
Після переходу у режим обчислень, у стовпчику А будуть наступні
чотири числа:
Таким значенням відповідає лише друга діаграма.
Цю діаграму вибрали 59% учнів.

3. Доміно
Відповідь: D
Неможливо отримати малюнок з двома сусідніми кутовими кружечками.
Правильно відповіли 45% учасників.

4. Друзі
(Тайвань)
Відповідь: С

Містер Бівер відвідує всіх друзів по черзі у такій послідовності:
ACBDACBDАС….
Кожного товариша він відвідує через 4 дні. На тридцятий день він відвідає того
ж товариша, що і на другий день.
Правильну відповідь дали 58%.
5. Корисні програми
6. Нафта
(Німеччина)
Відповідь: А
Перші сигнали прийдуть одночасно у точки А і D, та точки В і С. Усі другі сигнали пвинні
бути слабші за перші. Другий сигнал у точку D прийде швидше ніж у точку А.
Правильно відповіли 23% учнів.

7. Оболонка
(Україна)
Відповідь: Пітер Нортон.

Найпопулярніший файловий менеджер 1985-1990 років для операційної системи MS-DOSпід
назвою Norton Commander був створений компанією Peter Norton Computing. Його
нащадком після появи MS Windows стала програма Far Manager.
Правильно відповіли 61% учасників конкурсу.

8. Файл з інтернету
Правильно відповіли 74% учасників конкурсу.

Рівень 2
1. Замок
Відповідь: потрібно натиснути на кнопки В і Е. Задача виявилась найпростішою на другому
рівні. Правильно відповіли 84% учнів.
Ця задача є гарною ілюстрацією до вивчення складних логічних виразів. Будемо вважати, що
коли кнопка А натиснута, то відповідна логічна величина А=true. Якщо ж кнопка А не
натиснута, то А=false. Аналогічні логічні вирази введемо і для всіх інших кнопок.
Зрозуміло, що замок відкриється, якщо на кожний з 4-х входів поступить вхідний сигнал.
Відповідний логічний вираз матиме вигляд:
(Not (C or D)) and (B and (not A)) and (B or (not C)) and (E and (not F) and (not G))
Червоним кольором виділені логічні вирази для кожного 4-х вхідних сигналів зліва направо.
Підсумковий вираз прийме значення true лише тоді, коли
A= false, B=true, C= false, D= false, E=true, F= false, G= false.
Попробуйте записати такі ж логічні вирази у подібних задачах для молодших учнів.

2. Квасоля
Правильно відповіли 33% учнів.

3. Кольорові плитки
З умови задачі можна зробити висновок, що кожний квадрат роміром 2*2 повинен містити
плитки чотирьох різних кольорів. Перші чотири плитки викласти досить легко. На малюнку
нижче цифрами вказано порядок викладення плиток.

Після цього робимо другий важливий висновок: кожний непарний вертикальний ряд повинен
містити плитки лише червоного та зеленого кольорів, а парні вертикальні ряди – плитки
лише синього та жовтого кольорів. Це дозволяє однозначно викласти ще 6 плиток:

І нарешті, виходячи з кількостей плиток, що залишилися, їх можна викласти єдиним
способом:

Задачу розв’язали 49% учнів.

4. Пари
Ця задача виявилась найскладнішою на другому рівні. Її
розв’язали 22% учнів.
Більшість учасників конкурсу шукали розв’язок
інтуїтивно. Математично строгий розв’язок можна
побудувати, використовуючи методи теорії графів.
По аналогії з шаховою дошкою, позначимо вертикалі
малими латинськими літерами, а горизонталі – числами:

З малюнка видно, що непарні кількості синіх фігур містять лише вертикалі b та h, і лише дві
горизонталі – третя та п’ята. Далі будем вважати вертикалі і горизонталі вершинами графа, а
клітинки, колір яких можна змінювати, ребрами, що з’єднують відповідні вершини. Задача
зводиться до пошуку двох найкоротших маршрутів, кінцями яких є вершини b, h, 3, 5.

Пошук почнемо з вершин-вертикалей b та h. Ребра b7, h7, h1, h8 означають, що колір саме
цих клітинок можна змінювати. На другому кроці отримуємо шляхи до вершин a, d, e.
На третьому кроці знаходимо маршрути до вершин 5, 2, 6, 3.

Червоним кольором виділені шукані маршрути сумарної довжини 6:
b-7-a-5 та h-8-e-3. Відповідний розв’язок на малюнку знизу

На графі можна знайти ще два маршрути - розв’язок сумарної довжини 6:
b-7-h 5-d-8-e-3. Отримайте цей розв’язок у таблиці з умови задачі.

5. Іграшка
Правильно відповіли 43% учасників конкурсу.

6. Клас
Відповідь: 18 ходів.
Існує лише три пари столів, які не потрібно переставляти один відносно одного: (3-й і 6-й, 2й і 5-й, 1-й і 4-й). Отже 4 столи потрібно перемістити вправо і назад – це 8 ходів. І ще
потрібно 10 переміщень по вертикалі, щоб поставити кожний стіл на своє місце.
Правильно відповіли 30% учнів.

7. Комора
(Словенія)
Відповідь: С
Потрібна інформація про кількість кожного типу деревини.
Оскільки вже є інформація про пароль кожного бобра, для
ідентифікації бобрів достатньо лише пароля. Правильно
відповіли 47% учнів.

8. Перевірка
(Нідерланди)
Відповідь: 6 інспекторів.
Пронумераємо інспеторів і прокладемо маршрут для кожного,
стараючись не пропустити жодного річкового потоку. Червоними
кружечками позначені потоки, для кожного з яких потрібні
окремі інспектори.
Правильно відповіли 32 % учнів.

Рівень 3
1. Монети
(Україна)
Ця задача є двовимірним продовженням лінійної задачі «Аеропорти», запропонованої на
конкурсі «Бобер-2011»,
У вигляді задачі з програмування задача «Аеропорти» розв’язувалась учасниками ІІІ туру
Всеукраїнської інтернет-олімпіади NetOl -2012. Її детальний аналіз – у розділі «Алгоритими
та програмування».
Позначимо для зручності монети великими латинськими літерами.

Як видно з розв’язку подібної задачі для учнів 8-9 класів, ключовими є монети B, D, F, I, J.
Тоді 6 монет, що залишились, розташовані найближче до таких з них:
A i C – до В, E – до D, G – до F, H – до I, K – до J.

Оптимальна стратегія полягає у тому, щоб забирати одну з ключових монет, або найближчу
до міток суперника. Найважливішою є монета В, тому що вона має зразу двох найближчих
сусідів. Тому, якщо Зуб не забере на першому ході монету В, цей переможний хід зразу ж
зробить Хвіст. Виграшну стратегію знайшди 73% учнів. Приклад її реалізації – у папці
«Відеорозв’язки».

2. Свічки
Ідея виграшу – потрібно погасити дві п’ятірки сусідніх свічок, не залишаючи більше,ніж по
чотири запалених свічки підряд. Наприклад, погасити 5-тю, 6-ту, 7-ту, 8, 9-ту свічки, та 14ту, 15-ту, 16-ту, 17-ту, 18-ту.. Після цього неможливо залишити п’ять свічок на проміжку,
меншому за 9 метрів. . У папці «Відеорозв’яки» приклади виграшної та програшної
стратегій. Виграш знайшли 64% учнів.

3. Сірник
Розв’зок знайшли 74% учнів.

4. Т
Відповідь – 7 хвилин. Цей розв’язок отримали 17% учасників. . Один з них показано у папці
«Відеорозв’язки».
Детальний аналіз цієї задачі – у статті Порубльова «Задача «Трамвайне перехрестя»» (розділ
«Алгоритми»).

5. Лінивий бобрик
Відповідь: 13 операцій.
Наприклад:
1-3 операції: копіювання одного речення та дві вставки.Отримуємо 3 речення
4-6 операції: копіювання 3-х речень та дві вставки.Отримуємо 9 речень.
7-9 операції: копіювання 9-ти речень та дві вставки.Отримуємо 27 речень.
10-11 операції: копіювання 27-ми речень та вставка.Отримуємо 54 речення.
12-13 операції: : копіюваня 46-ти речень та вставка. Отримуємо 100 речень.
Таку відповідь дали 23% учнів.

6. Острів
Виграшна стратегія – залишати після кодного свого ходу кількість вільних ділянок, кратну
трьом. Тобто, на першому ході потрібно зайняти дві ділянки. Один з варіантів гри - у папці
«Відеорозв’язки».

7. Підлога
(Ізраїль)
Відповідь: 3 сірі плитки. Правильно відповіли 50% учнів.
Для доведення пронумеруємо клітинки так, як вказано на
малюнку:
Припустимо, що одинички відповідають жовтому або сірому
кольорам, а двійки – червоному.
Одиничок на три більше, ніж двійок..
Якщо ж ми попробуємо замінити одну з одиничок на двійку, тоді
одна з двійок (червоних клітинок) не матиме жодної сусідньої
одинички (жовтої клітинки) по вертикалі чи по горизонталі. А це
неможливо.
Отже ми змушені використати хоча б три сірі плитки, наприклад:

8. Шашки
Відповідь – 4 ходи.
Задача виявилась найскладнішою. За 4 ходи справились лише 5 % учнів.
Один з способів - у папці «Відеорозв’язки».

