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Dzień3

Kategoria:ALFA

Terminprzesyłania odpowiedzi:
8.10.2020, godzina12:00 czasu polskiego (godz.10:00 UTC)
Odpowiedzi do zadańnależy przesłać zapomocą formularzadostępnego na stronie konkursu.

Pamiętaj o przestrzeganiu zasadfair play -rozwiązuj zadania samodzielnie.

Zadanie1 3punkty

W formularzuodpowiedzi podaj, ile razyna diagramiewystępuje cyfra 4.

Uwzględnij wszystkie pola diagramu(białe i pomarańczowe).

Uzupełnij tabelkęmnożeniatak, aby:

w pomarańczowymwierszu znalazły się różne liczby od 1 do 10;

w pomarańczowej kolumnie znalazłysię różne liczby od 1 do 10;

w każdymbiałym poluznalazłsię iloczyn dwóch liczbzpólpomarańczowych
znajdujących sięw tej samejkolumnieiw tym samymwierszu co polebiałe.
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Zadanie2 3punkty

Zadanie 3 4punkty

Usuń 4 zapałkitak, aby powstała prawidłowa równość.
W formularzuodpowiedzi wpisz tą prawidłową równość (znakmnożeniazastąpsymbolem*).

Ważne!Cyfry budujemyzzapałekw taki sposób:

W formularzuodpowiedzi podaj, jaka liczbaznajdujesię w polu2B.

Uzupełnij tabelkęmnożeniatak, aby:

sumaliczbznajdujących się w polach otoczonych grubsząkreską była równa 55;

w pomarańczowymwierszu znalazły się różne liczby od 1 do 10;

w pomarańczowej kolumnie znalazłysię różne liczby od 1 do 10;

w każdymbiałym poluznalazłsię iloczyn dwóch liczbzpólpomarańczowych
znajdujących sięw tej samejkolumnieiw tym samymwierszu co polebiałe.



Zadanie 4 4punkty

Puste pola wypełnĳ cyframi od 1 do 5 tak,aby w każdymwierszu, każdejkolumnieoraz
obszarzeoznaczonymgrubsząlinią każdacyfra wystąpiła tylko raz.

Po wypełnieniu diagramuoblicz (zastępując symbolepól liczbami):

(5A+5B+2A-2B+2C) ·(5C+5E+1A) =?

W formularzuodpowiedzi podajwynik, który uzyskałeś.

Zadanie5 5punktów

Każdej z3 sów przyporządkowana jest pewna liczba (tej samej sowie zawsze ta samaliczba).

W formularzuodpowiedzi podaj, jaka liczbakryje się pod znakiemzapytania.



W puste polemożnawstawić liczbęnaturalnąod1 do10 lubpozostawić je puste.
Uzupełnij diagramtak, abyw każdymwierszu iw każdejkolumnie kwadratu złożonego
zbiałych pól znalazły się2 liczby. Liczba znajdującasię nad kolumnąinformuje, ile wynosi iloczyn
liczb ztej kolumny,a liczba po lewej stronie wiersza -ile wynosi iloczyn liczb ztegowiersza.

Uzupełnij tabelkę, wpisując pod symbolempola jego zawartość (jeżeli pole jest puste, towpisz 0).
W formularzuodpowiedzi podaj szyfr,który otrzymałeś.

Zadanie6 5punktów

Szyfr:
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