
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
II EDYCJA 

KONKURSU LOGICZNEGO 

„WŁADCA UMYSŁÓW” 
 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I WYGRAJ WARTO ŚCIOWE 
NAGRODY 

Regulamin i treści zadań na stronie internetowej szkoły 

 
 



„Cogito ergo sum” - Kartezjusz  
    (łac. „myślę, więc jestem”)

   
Całoroczny konkurs logiczny: „Władca umysłów” 

I. Wstęp 

Jedną z form popularyzowania logicznego myślenia i matematyki są konkursy. Te 
zewnętrzne dla wielu uczniów okazują się za trudne i mało dostępne. Stąd pomysł organizacji 
konkursu o zasięgu szkolnym, ale takiego, by mógł w nim wziąć udział uczeń kaŜdej klasy, 
zarówno pierwszej, jak teŜ czwartej; ten osiągający dobre wyniki, jak i ten słabszy. KaŜdy 
moŜe znaleźć coś dla siebie. Tak powstał całoroczny konkurs logiczny: „Władca umysłów”.  
I edycja tego konkursu odbyła się w roku szkolnym 2009/2010. W tym roku szkolnym 
zapraszamy na II edycję. Konkurs będzie trwał od października do czerwca. 

II. Cele konkursu 

• popularyzowanie logicznego myślenia;  
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień logiczno - matematycznych uczniów; 
• wdraŜanie uczniów do samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia; 
• samoocena własnych moŜliwości i zainteresowań;  
• doskonalenie umiejętności opracowywania wyników i przedstawiania ich w czytelnej 

formie; 
• wyłonienie uzdolnionych matematycznie uczniów; 

III. Regulamin konkursu 

1. Udział mogą brać wszyscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy choć trochę 
myślą.  

2. Konkurs trwa od października 2010 r. do czerwca 2011 r. Składa się z ośmiu etapów 
rundy kwalifikacyjnej i z rundy finałowej.  

3. W rundzie kwalifikacyjnej, w kaŜdym z ośmiu etapów, co miesiąc od października 
20010 r. do maja 2011 r., uczniowie otrzymają zestaw 5 problemów do rozwiązania.  
Za kaŜdy poprawnie rozwiązany problem moŜna otrzymać maksymalnie 10 punktów, 
które będą sumowane.  

4. Pięciu uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów w rundzie 
kwalifikacyjnej weźmie udział w rundzie finałowej, która odbędzie się w czerwcu 
na terenie szkoły i wyłoni zwycięzcę konkursu. 

5. Dla wszystkich finalistów przewidziane są pamiątkowe dyplomy i wartościowe 
nagrody. 

6. Kolejne pytania i zadania będą pojawiać się na stronie internetowej szkoły pod 
zakładką konkursy, w pierwszym tygodniu kaŜdego miesiąca.  

7. Staranne i dokładne odpowiedzi przedstawiające tok całego rozumowania, podpisane 
 i umieszczone w kopercie oddajemy nauczycielom matematyki w nieprzekraczalnym 
terminie do końca kaŜdego miesiąca.  



8. Organizator zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych sytuacjach, do zmiany niniejszego 
regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu uczestników konkursu.  

śyczę miłej zabawy oraz wytrwałości i samodzielności w poszukiwaniach! 

Tomasz Chazan 



Konkurs „Władca umysłów” - etap I (październik 2010) 
Pomiary 

 
 

Problem 1. Do pełna. 
Basen opróŜnia się przez otwór w dnie w ciągu 4 godzin. Jeden z kranów napełnia 

basen w ciągu 1 godziny, a drugi w ciągu 2 godzin. Otwieramy obydwa krany i otwór w dnie. 
Oblicz, w jakim czasie napełnimy basen. 
 
 
Problem 2. Lanie wody. 

NaleŜy zmierzyć dokładnie 2 litry wody, 
mając do dyspozycji tylko dwie miski 4-litrową i 5-litrową. 
 
 
Problem 3. Sypanie piasku. 

Mamy dwie klepsydry. Jedną 7 minutową, drugą 11 minutową. Jak odmierzyć 
dokładnie 15 min. uŜywając wyłącznie tych dwóch klepsydr? Oczywiście rozwiązań jest 
nieskończenie wiele. NaleŜy wskazać przynajmniej jedno rozwiązanie. 
 
 
Problem 4. Która fałszywa? 

Wśród dziewięciu monet jedna jest fałszywa - lŜejsza od pozostałych.  
Przy pomocy dwóch waŜeń na wadze szalkowej wykryj tę monetę. 
 
 
Problem 5. WaŜenie. 

Pięciu chłopców waŜyło się parami kaŜdy z kaŜdym. Otrzymano następujące rezultaty 
tego waŜenia: 90 kg, 92 kg, 93 kg, 94 kg, 95 kg, 96 kg, 97 kg, 98 kg, 100 kg, 101 kg. 
 Ile wynosi łączna waga tych pięciu chłopców? 

 
 
Odpowiedzi będą przyjmowane do 29 października 2010 r. 
 
 


