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Zadania 1 etapu konkursu LOGIA 
– przedmiotowego konkursu informatycznego  
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  

województwa mazowieckiego 

3-23 listopada 2022 roku 
 

Uwaga! I etap – szkolny polega na samodzielnym rozwiązywaniu testu dostępnego na platformie 

konkursy.oeiizk.edu.pl oraz trzech zadań zamieszczonych poniżej. 

Zadanie 1 Dywan 

Napisz funkcję dywan(), po wywołaniu której 

powstanie na środku ekranu rysunek dywanu taki, 

jak obok. Długość boku dywanu wynosi 480.  

 

 

 

 

 

Zadanie 2 Trójkąt 

Nina układa kamyki warstwami w kształcie trójkąta 

równobocznego. Pierwsza warstwa składa się 

z jednego kamyka, druga z dwóch, trzecia z trzech, 

itd. Po ułożeniu trójkąta złożonego z n warstw Nina 

przebudowuje go na prostokąt mający bok złożony 

z p kamyków. Niestety nie wszystkie trójkąty można tak przebudować, więc Nina dokłada do trójkąta 

kolejne warstwy n+1, n+2 itd. aż do m, gdy zbudowanie prostokąta będzie możliwe. 

    

Napisz program, który wczyta ze standardowego wejścia liczby naturalne n i p, a następnie wypisze 

najmniejszą liczbę naturalną m ≥ n taką, że z kamyków m-warstwowego trójkąta można ułożyć 

prostokąt o boku złożonym z p kamyków.  

Wejście: 

Dwie liczby naturalne n i p oddzielone spacją, 1 < n, p < 105  

Wyjście: 

Liczba m spełniająca warunki zadania. 

Przykłady: 

Wejście 4 3 5 6 24 13 

Wyjście 5 8 25 

dywan() 

dywan() 

dla n = 4 i p = 3 
m wynosi 5 
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Zadanie 3 Akwedukt  

W Loglandii zaplanowano budowę nowych akweduktów prowadzących do stolicy. Znany architekt 

Logian zaprojektował trzypoziomowe akwedukty. Na poziomie trzecim jest dwa razy więcej otworów 

między podporami niż na pozostałych poziomach. 

  

akwedukt(5) akwedukt(6) 

Napisz funkcję akwedukt(n), po wywołaniu której powstanie na środku ekranu rysunek akweduktu 

taki, jak powyżej. Parametr n oznacza liczbę podpór na najniższym poziomie i może przyjmować 

wartości od 5 do 20. Długość akweduktu wynosi 500. Proporcje poszczególnych elementów 

odczytaj z rysunku pomocniczego. 

 

  

poziom 1 poziomy 2 i 3 

Rysunek pomocniczy 

 

Ważne daty 1 etapu 

● do 18 listopada godz. 14:00 – Wysyłanie skanu zgłoszenia ucznia za pomocą formularza 

na platformie konkursowej (w sekcji Organizacja). 

● 22 listopada godz. 14:00 – Koniec dostępu do testu z ogólnej wiedzy informatycznej. 

● 23 listopada godz. 14:00 – Koniec możliwości wysyłania rozwiązań zadań konkursowych. 

 
                   


