
IV Powiatowy Konkurs „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice” 
Etap finałowy – 1 kwietnia 2016  

 
 

……………………………………… 
              (imi� i nazwisko uczestnika) 
 
 
……………………………………… 
              (nazwa szkoły) 
 
 
Arkusz zawiera 8 zada�. Zadania 1 i 2 b�d� oceniane dla ka�dego uczestnika, natomiast 
spo�ród zada� 3-8 uczestnik wskazuje 2 zadania, które maj� by� oceniane. Decyzj� zaznacza 
uczestnik w poni�szej tabeli znakiem X. 
 
Numer 
zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Czy 
ocenia�? 

X X       

Liczba 
uzyskanych 
punktów 

        

 
Ka�de zadanie jest umieszczone na osobnej kartce. Rozwi�zania poszczególnych zada� 
nale�y umie�ci� na kartce z tre�ci� zadania.  
 
Czas na rozwi�zanie zada� – 90 minut 
 



Zadanie 1.  (10 punktów) 
 
Def.: Silnia liczby naturalnej n, to iloczyn wszystkich liczb naturalnych nie wi�kszych ni� n. 
Funkcj� silnia definiuje si� nast�puj�co: 

  ,  
 
gdzie . 
Polecenie: 

A. Przedstaw na schemacie blokowym algorytm iteracyjnego obliczania n! 
 

B. Obliczanie silni jest przykładem rekurencyjnego obliczania, zwanego te� obliczaniem 
rekursywnym. 

• Na czym b�dzie polegała ta rekursja? 
• Zapisz definicj� rekurencyjn� funkcji silnia - przedstaw odpowiedni zapis 

matematyczny tej funkcji. 
• Przedstaw na schemacie blokowym algorytm rekurencyjnego obliczania n! 

 



Zadanie 2 (10 punktów) 
 
Wyznacz pojemno�� kondensatora wiedz�c, �e został podł�czony do transformatora 
dzwonkowego  zasilanego z gniazdka domowego o standardowym napi�ciu i przekładni 
zwojowej   = 28,75. Pr�d płyn�cy przez kondensator został pomierzony amperomierzem. 
Wskazówka amperomierza wskazała 30 działek, skala amperomierza wynosiła 75 działek a 
jego zakres został ustawiony na 15 mA. 
 



Zadanie 3 (5 punktów) 
 
Obliczy� minimaln� oraz maksymaln� warto�� energii niezb�dnej do uwolnienia fotonu w 
wyniku rekombinacji promienistej, emituj�cego promieniowanie w zakresie widzialnym (tj. 
od 410 do 720 nm). W obliczeniach przyj�� warto�� stałej Plancka h = 4,14·10-15 eV·s. 
 
 



Zadanie 4 (10 punktów)  
 
W układzie jak na rysunku 
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Zadanie 5 (10 punktów)  
 
Notacja uzupełnieniowa do dwóch jest obecnie najpopularniejszym systemem reprezentacji 
licz całkowitych. Do reprezentacji ka�dej warto�ci w tym systemie wykorzystuje si� t� sam�, 
ustalon� liczb� bitów. Zakładaj�c, �e komputer przechowuje warto�ci w notacji 
uzupełnieniowej do dwóch, jak� najwi�ksz� i najmniejsz� warto�� mo�na zapami�ta�  przy 
u�yciu ci�gów o nast�puj�cych długo�ciach: 

A. Cztery 
B. Sze�� 
C. Osiem 



Zadanie 6 (10 punktów)  
 

Podane s� trzy implikacje: 
Je�eli pracuj�, to zarabiam pieni�dze. 
Je�eli nie pracuj�, to jestem szcz��liwy.  
Je�eli nie zarabiam pieni�dzy, to jestem szcz��liwy. 
 
W zapisie, zgodnie z zasadami rachunku zda�, przyj�to nast�puj�ce oznaczenia: 
p – pracuj�; z – zarabiam pieni�dze;  s – jestem szcz��liwy; 
 
Metod� zero-jedynkow� sprawdzi� prawdziwo�� poni�szego wyra�enia  
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Wyra�enie to oznacza, �e  
Je�eli (je�eli pracuj�, to zarabiam pieni�dze i je�eli nie pracuj�, to jestem szcz��liwy), to 
(je�eli nie zarabiam pieni�dzy, to jestem szcz��liwy).  



Zadanie 7 (5punktów)  
 

Na ile sposobów mo�na rozmie�ci� 8 osób przy okr�głym stole. Dwa rozmieszczenia, w 
których ka�dy ma tych samych s�siadów, uwa�amy za jednakowe. 
 



Zadanie 8 (5punktów)  
 

Narciarz obliczył, �e je�li b�dzie poruszał si� z pr�dko�ci� 10 km/h, to przyb�dzie do celu 
godzin� po południu, a je�li 15 km/h godzin� przed południem. Z jak� pr�dko�ci� powinien 
biec, by przyby� dokładnie w południe. 
 




