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Uždavinių sąlygos
1. Kiekvienais metais t÷t÷ Karlas savo numyl÷tajam kantriajam
išmintingajam Buratinui jo gimtadienio proga skiria aritmetinių kišenpinigių.
Tų kišenpinigių suma nustatoma pagal nepajudinamus d÷sningumus ir,
skaičiuojant ją kukliais centais, visada yra lygi paties Buratino ir jo kilniojo
glob÷jo metų sandaugai. Šiais metais Buratinas gavo 7,81 Lt. Kokią sumą
Buratinas yra gavęs pernai?
2. Reto atokv÷pio minut÷mis nemarusis Br÷mų kvartetas - Kanopa,
Rainys, Reksas ir Petuchauskas, padalijęs šachmatų lentą į keturias lygias dalis,
žiūrin÷jo vieną jos ketvirtį, kuris yra 16 laukelių – 8 baltus ir 8 juodus
pakaitomis einančius laukelius turintis 4 x 4 kvadratas.
Zigzago formos kelią, sudarytą iš keturių baltų langelių, po vieną iš
kiekvienos eilut÷s, išsid÷sčiusį taip, kad šie keturi langeliai iš eil÷s sueina
kampais, jie vadina Br÷mų taku. Susitarę, koks iš keturių baltų sueinančių
kampais laukelių sudarytas ketvertas yra Br÷mų takas, jie tuojau ÷m÷
energingai ginčytis, kiek iš viso tokių Br÷mų takų galima rasti tame nedideliame
4 x 4 kvadrate. Metraštininkas Rolandas liudija, kad jie iki išnaktų taip ir
nesutar÷, kiekgi tų Br÷mų takų tame nedideliame 4 x 4 kvadrate yra iš viso.
Ar jūs paj÷gtum÷te nemariajam Br÷mų kvartetui suprantamai išaiškinti,
kiek tokių Br÷mų takų iš viso yra tame (nedideliame) 4 x 4 kvadrate?
3. Dabar jau mažai kas beprisimena, kad prieš išgars÷dami nemariojo
kvarteto nariai kasdienę duoną užsidirbdavo liedami prakaitą miestų saugos
srityje. Metraštininkas Rolandas patvirtino, kad vienas kuris nors iš jų kas naktį
prieš aušrą apsliūkindavo Br÷mų miestą, žiūr÷damas, ar viskas ten yra gerai.
Rolandas tiksliai mat÷, kad Kanopa apsliūkino Br÷mų miestą dvigubai tiek
kartų, kiek Rainys, trigubai tiek kartų, kiek Reksas, ir net keturis kartus tiek,
kiek Petuchauskas. Visi kartu jie apsuko apie Br÷mus 400 ratų. Kiek kartų
apsliūkino Br÷mus Kanopa?

4. Vakar Br÷muose baig÷si Nacijų taur÷s futbolo turnyras, kuriame
kiekviena komanda sužaid÷ po vienas rungtynes su kiekviena kita komanda.
Žaidžiama buvo pagal tokias sveiką azartą ugdančias taisykles: laim÷jusioji
rungtynes komanda pelnydavo net 3 taškus, sužaidusiai lygiosiomis komandai
buvo skiriamas 1 taškas, o pralaim÷jusioji komanda negaudavo nieko.
Pasibaigus turnyrui paaišk÷jo, kad visos komandos kartu sukaup÷ 21 tašką.
Turnyro trubadūras Petuchauskas ištisas 3 dienas man÷, kad težinant tik tiek,
kiek čia pasakyta, neįmanoma nei susivokti:
(A) kiek iš viso komandų dalyvavo toje Nacijų taur÷je,
nei nustatyti,
(B) kiek taškų pasibaigus turnyrui buvo sukaupusi kiekviena iš
dalyvavusiųjų Nacijų taur÷je komandų yra visiškai neįmanoma.
Ar teisingai ištisas 3 dienas mąst÷ turnyro trubadūras Petuchauskas?
Kiek komandų dalyvavo Nacijų taur÷s futbolo turnyre?
Kiek taškų pasibaigus turnyrui buvo sukaupusi kiekviena iš dalyvavusių
komandų?
Atsakymą paaiškinkite.
5. Kitą kartą nemariojo kvarteto nariai, įsitaisę kempinge netoli gimtųjų
Br÷mų ir pamatę 3 persidengiančius skritulius, sudarančius net 7 atskiras sritis,
suman÷ jose įkurdinti visus 7 skaičius 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7, skiriant po vieną
skaičių, jų žodžiais sakant, vienai sričiai valdyti. Jie dar nusprend÷, kad centrinę
sritį, bendrą visiems apskritimams, visada turi valdyti 6-etas (žr. br÷žinį),

kaip turįs daugiausiai daliklių. Jie labai tik÷josi, kad tuos
skaičius visoms toms 7 sritims valdyti galima paskirti demokratiškai, arba taip,
kad kiekviename iš tų 3 skritulių visų jo sritis valdančių skaičių suma visada
būtų vienoda (ir lygi T ).
Viskas būtų labai gerai, tik jiems niekaip nesiseka surasti nors vieno tokio
demokratiško valdymo pavyzdžio. Pad÷kite jiems ir
(A) pavaizduokite jiems vieną tokio demokratinio valdymo pavyzdį ir
prireikus nurodykite jiems ir atitinkamą tos sumos T reikšmę;
(B) surašykite jiems visas tokias įmanomas T reikšmes (kiekvieną su savo
atitinkamu demokratinio valdymo pavyzdžiu).
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