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 שלב א' – ע"זאולימפיאדת מדעי המחשב תש

 נא למלא את הפרטים הבאים בכתב גדול וברור : 

  פרטישם 

  משפחהשם 

 נ  /    ז מין

  שכבה

  שם בית הספר

  בית הספר ישוב

  –כתובת אימייל ליצירת קשר 

 

 

 .שאלות חמשבשאלון הבא 

מספרים. חישוב המספרים דורש ולענות מספר בודד או כמה  חשבעליך ל השאלותבכל אחת מן 

לבדוק אין צורך בהסבר תשובתך, אך חשוב מאד  הבחנות מתאימות והפעלת רעיונות אלגוריתמיים.

 אנו מציעים לך לא להתעכב יתר על המידה בשאלות בהן הינך מתקשה.שהחישוב שביצעת הינו נכון. 

 את התשובות הסופיות יש לרשום בכתב ברור בטבלה הבאה:
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 חברויות – 1שאלה 
אנשים. בתחילת הניסוי אף אדם אינו  515-חייזרים ששולטים בכדור הארץ החליטו לערוך ניסוי ב

חבר של אדם אחר. לחייזרים יש מכונה שבכל הפעלה שלה שני אנשים נעשים חברים. מטרת 
חבר משותף אחד, שאיננו אחד משני האנשים. )שני  וקבדי שני אנשים יהיהשלכל החייזרים היא 

האנשים עצמם יכולים להיות חברים אחד של השני או לא להיות חברים אחד של השני.( מהי כמות 
 ?ההפעלות של המכונה אשר נדרשת להשגת המטרה

 . 3אזי התשובה היתה:  3למשל, אם מספר האנשים היה 

 

 מיון לוח – 2שאלה 
 .1וחצי הם  0, אשר חצי מן הערכים בו הם 6×6דל נתון הלוח הבא בגו

0 1 0 1 1 1 

0 0 1 1 0 1 

1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 1 

0 1 1 0 0 0 

0 1 1 0 1 0 

ים -0-ה כלים, ובכל עמודה -1-ים יהיו משמאל ל-0-ה כל, כך שבכל שורה מעוניינים למיין את הלוח
שר מחליף בין זוג מספרים )לאו דווקא סמוכים( ים. ניתן לזמן שוב ושוב אופרטור א-1-יהיו מעל ל

השמאלי ביותר בשורה  1-בשורה או בעמודה. למשל, ניתן לזמן את האופרטור ולהחליף בין ה
 שבתחתית העמודה שלו. 0-זה עם ה 1שבעמודה הרביעית בשורה זו; או להחליף  0-העליונה ל

של האופרטור. לו היינו רוצים למשל  מינימליכדי לקבל לוח ממויין נרצה להשתמש במספר זימונים 
. דרך אחת לבצע זאת 3של הלוח הנתון, מספר הזימונים המינימלי היה  רק את החצי התחתוןלמיין 

השמאלי בשורה השלישית  1-ידי שני זימונים של האופרטור להעברת ה-זימונים היא על 3באמצעות 
השמאלי בשורה  1-להעברת המלמטה לקצה הימני של השורה השניה מלמטה, וזימון נוסף 

 3התחתונה לקצה הימני של שורה זו. ישנן דרכים נוספות למיין רק את החצי התחתון באמצעות 
 הימני בשורה. 0-השמאלי בכל שורה עם ה 1-ידי החלפה של ה-זימונים. אחת מהן היא למשל על

האפיון שר מקיימים את בלוחות ממויינים, א אנו מעוניינים רקישנן אפשרויות רבות ללוח ממויין. 

 .7או  6או  5שתי שורות סמוכות הוא  בכלים -1 בלוח הממויין סכום ה: הבא

ניתן לחשב לכל לוח ממויין את מספר הזימונים המינימלי של האופרטור לקבלתו מן הלוח התחילי 
בלתו. לק המינימלילוח שמקיים את האפיון לעיל, אנו מעוניינים במספר הזימונים  כלהנתון. עבור 

 ?מהו הסכום של מספרי הזימונים המינימליים, עבור כל הלוחות שמקיימים את האפיון
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 משחק אסימונים – 3שאלה 
 שני שחקנים משחקים אחד נגד השני משחק של הזזת אסימונים על שורת משבצות. נתונה השורה:

     C              B         A       

נמצא  A. בתחילת המשחק מיקום האסימונים הוא: C-, וA ,Bעל השורה מונחים האסימונים 
 משמאל. 30-נמצא במשבצת ה C-משמאל, ו 16-נמצא במשבצת ה Bמשמאל,  7-במשבצת ה

כל שחקן בתורו בוחר אסימון כלשהו כרצונו ומזיז אותו שמאלה. הזזה של אסימון שמאלה היא אל 
ניתן   Cאל לזה שמוזז )למשל, אתמשבצת שאין בה אסימון, והיא איננה מעבר לאסימון שמשמ

(. בנוסף, הזזה של האסימון השמאלי ביותר )שבתחילת Bלהזיז אל כל משבצת פנויה בינו לבין 
( יכולה להיות למשבצת פנויה משמאלו, או הורדתו מן הלוח. אסימון שיורד מן הלוח Aהמשחק הינו 

להזיז  חייבים. יחד עם זאת, שחקן יוצא מן המשחק. בתורות שונים יכול שחקן להזיז אסימונים שונ

, יותר Aאסימון כלשהו בתורו. עם התקדמות המשחק יורדו מן הלוח האסימונים. תחילה יורד 
 . בשאלה זו שני סעיפים.C, ובסוף יורד B -מאוחר 

 במשחק. פסידי B. השחקן שיאלץ להוריד את B-ו Aהאסימונים  רקבסעיף זה קיימים במשחק  א.

 במשחק.יפסיד  Cמים במשחק כל שלושת האסימונים. השחקן שיאלץ להוריד את בסעיף זה קיי ב.

את אחד מן האסימונים שמאלה  במהלכו הראשוןבכל סעיף, השחקן הפותח במשחק ינצח אם יזיז 
)ברור שלפי מספרה  ?למשבצת פנויה מתאימה. מהו מספרה הסידורי של משבצת זו בכל סעיף

 ו האסימון שיזיז.(הסידורי של המשבצת ניתן לדעת מה

 תמורות – 4שאלה 
היא סידור שלהם בסדר כלשהו. ישנן תמורות רבות של  1..6תמורה של המספרים השלמים 

במקום  1במקום הראשון,  4.  בתמורה זו נמצא 4  1  6  2  3  5. למשל, התמורה:  1..6המספרים 
 בכלאשר  1..6המספרים של  מספר התמורות השונותבמקום השלישי, וכך הלאה. מהו  6השני, 

 1-המקום של כל מספר בתמורה זהה לערכו, או שונה ממנו באחת מהן מתקיים התנאי הבא: 

 ?(-2+ או 2 -)כלומר ב 2-( או שונה ממנו ב-1+ או 1 -)כלומר, ב

 .3התשובה איננה כפולה של  רמז:

 מטבעות זהב – )שאלת בונוס( 5שאלה 
מן המטבעות הם  1000ת זהב, אשר כולם נראים זהים. מטבעו 2000על השולחן מונחת ערימה של 

גרם. בנוסף, נתונים מאזניים עם שתי כפות, שאיתם  9הם מטבעות של  1000-גרם ו 10מטבעות של 
בכל שקילה, כמות המטבעות בכף אם הם שווים או שונים.  -ניתן להשוות בין שני משקלים 

להשתמש דון אמר לשרה שהיא יכולה מנית. השמאלית חייבת להיות שווה לכמות המטבעות בכף הי

ערימות -שתי תתיאם היא תצליח לשים על שתי הכפות במאזניים ככל שתרצה והבטיח לשרה ש
היא תזכה בערימה כולה. שרה פיתחה שיטה  משקליהן שוניםאשר כמויות המטבעות בהן שוות אך 

 ניסיונות שקילה כדי להשיג את המטרה. K-לפיה אין צורך ביותר מ

 ?K-האפשרי ל המינימלימהו הערך  א.

 ?שקילות Kית, במידה ונדרשות -K-ערימה בשקילה ה-מהי כמות המטבעות בתת ב.

 

 בהצלחה!!!


