IX EDYCJA KONKURSU „BIEG PO INDEKS”
KONKURS DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW POLITECHNIKI KOSZALI SKIEJ
Udział w Konkursie pozwoli na:
• Zdobycie indeksu na dowolny kierunek studiów w naszej Uczelni (z wył czeniem wzornictwa)
• Uzyskanie stypendium i nagrody pieni nej
• Przygotowanie do NOWEJ MATURY
• Zapoznanie si z najnowszymi technologiami informatycznymi
WA NE ADRESY
Telefon: (+94) 3478633 - informacji udziela Pani Sylwia Smoszna
Fax: (+94) 3478613
e-mail: bieg@tu.koszalin.pl
www.tu.koszalin.pl
www.StudiaNET.pl
Zapytania listowne prosz kierowa na adres: Politechnika Koszali ska, Dział Nauczania,
ul. niadeckich 2, 75-453 Koszalin, z dopiskiem „Bieg po Indeks”
ZESTAW TEMATÓW - IV edycja 2005
Zadania wiczeniowe z matematyki
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1.

Dla jakich warto ci parametru m rzeczywiste pierwiastki równania 5 x + 7( m − 6) x − 3 = 0 s liczbami
przeciwnymi?

2.

Dla jakich warto ci parametrów a i b wielomian okre lony wzorem W ( x) = ax

3.

przez trójmian P ( x) = x + x + 1 ?
Miary k tów trójk ta prostok tnego tworz

20

+ bx19 + 1 jest podzielny
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4.
5.

ci g arytmetyczny. Wyznaczy

długo

dłu szej

przyprostok tnej wiedz c, e przeciwprostok tna ma długo c = 2 3 .
Rozwi za równanie:
log 3 (5 x + 1) − log 3 ( x − 1) = 2 .
Rozwi za równanie, w którym lewa strona jest sum wyrazów niesko czonego ci gu geometrycznego:

1+

2x
4 x2
+
+ ... = 5 .
1 + x (1 + x) 2

6.

Obliczy długo promienia okr gu opisanego na trójk cie prostok tnym, je eli promie okr gu wpisanego
ma długo 3, a krótsza przyprostok tna ma długo 10.
7. Na kuli o promieniu długo ci R opisano sto ek o mo liwie najmniejszej obj to ci. Obliczy stosunek
obj to ci sto ka do obj to ci kuli.
8. Przez punkt P (1, 4) le cy na okr gu o rodku S (0,1) poprowadzono styczn do tego okr gu. Wyznaczy
współrz dne punktu przeci cia stycznej z osi OX.
9. Gra polega na jednoczesnym rzucie kostk i monet . Wygrywa si przy równoczesnym wyrzuceniu szóstki i
orła. Obliczy prawdopodobie stwo przynajmniej jednej wygranej, przy pi ciokrotnym powtórzeniu gry.
10. Okre li minimaln liczb m kostek, aby rzucaj c tymi kostkami, mo na było z prawdopodobie stwem
wi kszym od ½ oczekiwa wypadni cia przynajmniej jednej szóstki.
Zadania wiczeniowe z informatyki
1. Szachownica składa si z 64 pól: 8 kolumn i 8 wierszy. Ilu bitów potrzebujemy do kodowania
współrz dnych jednego pola? Uzasadni odpowied .
2. Która z warto ci binarnych: 10100010, 11110, 11010 lub 10100 jest wynikiem obliczenia wyra enia 102 +
108 + 1016?
3. Zmienne x, y s liczbami całkowitymi. Jak warto x otrzymamy po wykonaniu oblicze zgodnie z
algorytmem, pokazanym na schemacie?

nie
tak
tak

4.
5.
6.

7.

8.
9.

nie

Mamy zbiór 300 liczb. Prosz opisa p tl algorytmiczn do poszukiwania trójki kolejnych liczb, których
suma b dzie najwi ksza dla całego zbioru. Odpowied mo na przedstawi w postaci kodu w dowolnym
j zyku programowania.
Zadano N punktów na płaszczy nie za pomoc par współrz dnych: (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), ... (xN, yN). Jak
mo na sprawdzi , czy w ród zadanych punktów istniej trzy punkty le ce na jednej prostej?
Mamy liczb całkowit składaj c si z trzech cyfr (np. 123), która jest ródłem do tworzenia zbioru innych
liczb całkowitych. Liczby te tworzymy poprzez wpisywanie operacji dodawania i/lub mno enia pomi dzy
cyframi tej liczby (np. 1*2+3). W jaki sposób, na podstawie analizy cyfr, mo na oszacowa wielko
tworzonego zbioru dla nieznanej liczby ródłowej nmk, je li w zbiorze wynikowym maj by umieszczone
tylko nie powtarzaj ce si warto ci.
Jak mo e wygl da wyra enie matematyczne lub kod procedury do obliczania warto ci funkcji okresowej
y(x), je li poni szy rysunek przedstawia wykres tej funkcji dla jednego z okresów.

Obja ni przyczyn konieczno ci ograniczenia warto ci argumentu n, je li obliczane w programie
komputerowym wyra enie matematyczne b dzie zawiera funkcj silnia liczby n, czyli n!
Jak mo na w sposób zwarty zapisa algorytm do obliczania ułamka Q?

10. W jakim minimalnym czasie, k procesorów pracuj cych równolegle, mo e obliczy sum n liczb, je li
ka dy procesor oblicza sum dwóch liczb w czasie 1 mikrosekundy? Odpowied mo na przedstawi w

postaci wzoru lub algorytmu.

