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به جهاني المپياد براي امسال هاي طال دانيد) نمي هم شايد (يا دانيد مي كه همانطور
كنند... سفر ايران چهارگوشه به آن جاي به گرفتند تصميم همين براي نرفتند. سنگاپور

شايان رسيدند شيراز به وقتي بروند. شيراز به تا كردند حركت جنوب سمت به ها بچه ابتدا در - ۱
كيلو ۱ مساوي كمتر مثبت حقيقي عدد يك شيريني هر وزن بخورند. تا آورد شيريني تعدادي ها آن براي

است. n طبيعي عدد با برابر ها شيريني كل وزن جمع دانيم مي همچنين است.
بنابرين است. كرده سمي را ها شيريني شايان كه زند مي حدس ندارد اعتماد شايان به پاشا جايي آن از
آنها گرفتند تصميم نشوند حيف ها شيريني آنكه براي ولي نخورند را ها شيريني كه كردند تالش ها آن

بميرند! ها شيريني بودن سمي خاطر به ها آدم تعداد كمترين صورتيكه به بدهند ديگر افراد به را
به كنند مي افراز جعبه k به را ها شيريني ابتدا كه است صورت اين به ها شيريني توزيع فرايند
كيلو ۱ از بيشتر تواند نمي كسي (زيرا باشد كيلو ۱ حداكثر جعبه هر هاي شيريني وزن جمع صورتيكه
طال كه جايي آن از دهند. مي حافظيه در آدم يك به را جعبه k از كدام هر ارشيا سپس بخورد). شيريني
كه كنيد پيدا را ممكن k كمترين بايد شما بميرند ها آدم تعداد كمترين خواهند مي شايان) (حتي ها

كرد! تقسيم دسته k به را ها شيريني بتوان همواره

تصميم و گرفتند قرار تعقيب تحت افراد كردن مسموم دليل به ها طال ها، شيريني توزيع از بعد - ۲
تصميم داشتند زيادي وقت قطار در كه آنجايي از شدند. قطار سوار پس كنند. فرار مشهد سمت به گرفتند
شد متوجه ابوالفضل ناگهان كنند. پيدا شدن پنهان براي مكاني و كنند بررسي را مشهد شهر نقشه گرفتن
اجتماع صورت به گراف هاي يال كه داد نمايش راسي n گراف يك صورت به را نقشه اين توان مي كه

داريم). يال اصلي گراف در بار تعداد همان به بيايد ها دور در بار چند يال يك (اگر است! فرد دور تا n
يك حداكثر فرد، دور n از كدام هر از كه دارد وجود روشي گفت كند نگاه نقشه به اينكه بدون كسري
واج و هاج كه ها طال به خوابيد. كسري سپس بسازيم، ديگر فرد دور يك ها آن با و كنيم انتخاب را يال

كنند. ثابت را موضوع اين كه كنيد كمك اند مانده
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به معطلي بدون دليل همين به است! تعطيل آبي پارك ديدند رسيدند، مشهد به بچه ها وقتي - ۳
چيزي تا رفت فروشگاه سمت به سريع عمو رسيدند ساحل به وقتي كردند. حركت خزر درياي سمت

كنند. بازي واترپلو گرفتند تصميم بودند نفر ۸ كه بچه ها بقيه بخورد.
هيئت دهد. مي نسبت خود به بازي در مهارتش براساس ۱۰۰ تا ۱ از امتياز يك هرنفر بازي شروع از قبل
نيامده ها تيم از يك هيچ در كه هايي آن (و كنند  تيم دوتا را بچه ها از تعدادي بايد بازي شروع براي داوري

باشند. برابر باهم تيم دوتا بازيكنان امتياز جمع طوريكه بفرستند) سياه نخود دنبال را اند

ميتوانند سرشارشان هوش با نفرند ۸ كه بچه ها گيرد!) نمي اي نمره اثبات بدون (مثال كنيد ثابت الف)
را عمو همه و نيست عمو كه آنجايي (از دهند انجام را كشي تيم نتوانند داوران كه بگيرند امتياز طوري

يكي). براي همه همه، براي يكي دارند، دوست

بازي و بپيوندد ها بچه جمع به تا كرد دعوت نيز را فروشنده كرد خريد فروشگاه از عمو اينكه از بعد ب)
نميتوانند بكنند كه هم كاري هر ها، آن شدن نفر ۱۰ و فروشنده و عمو شدن اضافه با كنيد ثابت كند.

بگيرند. را داوران كشي تيم جلوي

زير بازي هم با غرب به رفتن راه در گرفتند تصميم هستند رقابت حال در دائما كه مهدي و مهدي - ۴
بزرگه و كوچيكه از ها آن دادن تمايز براي هستند هم شبيه مهدي و مهدي كه آنجايي (از دهند. انجام را

كنيم). مي استفاده
گيرد. مي نظر در n مثل طبيعي عدد يك كوچيكه ابتدا

كند. مي اعمال عدد در تغييري نوبتش در كس هر بزرگه از شروع با سپس
دلخواه طبيعي عدد يك a) كند. مي تبديل x− a۲ نامنفي عدد به را x طبيعي عدد خود نوبت در بزرگه

است).
است). دلخواه طبيعي عدد يك k) كند. مي تبديل xk به را x طبيعي عدد خود نوبت در كوچيكه

شود. مي برنده كند تبديل ۰ به را عدد بتواند بزرگه اگر
تواند مي بزرگه آيا كه بگوييد بايد شما بنابرين كند. بندي شرط نفر دو آن از يكي روي خواهد مي پدرام
عدد انتخاب (و خود زيركي با تواند مي همواره كوچيكه اينكه يا برسد؟ هدفش به كوچيكه بازي از مستقل

دارد؟ نگه مثبت را عدد همواره درست) اوليه

است. شاززز به متعلق آزمون اين معنوي و مادي حقوق كليه

www.shaazzz.ir

