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Математично-iнформатичний конкурс КОАЛА
2023

KOмбiнаторика, Aлгоритми, ЛогiкA
X видання

Правила

I Вступ

1. Конкурс органiзований Познанським вiддiленням
польського математичного товариства, факульте-
том Математики та Iнформатики UAM, Iнститутом
iнформатики Познанського полiтехнiчного унiвер-
ситету та V загальноосвiтньої середньої школи в
Познанi. Конкурснi завдання розробляються шкiль-
ними вчителями та викладачами, якi спiвпрацюють
з органiзаторами.

2. Iнформацiя, пов’язана з конкурсом, буде розмiщена
на сайтi koala.poznan.pl
Адреса електронної пошти органiзаторiв конкусу
koala.konkurs@gmail.com

3. Конкурс проводиться у двох вiкових категорiях:
• для учнiв 7 i 8 класiв початкової школи,
• для учнiв старших класiв.

4. Конкурс носить командний характер. Команда
складається з трьох або чотирьох учнiв однiєї шко-
ли, розташованої на територiї Великопольського
або Великопольського воєводства. Учень не може
належати до бiльш нiж однiєї команди.

II Цiлi

1. Мета конкурсу-пробудити i розвинути iнтерес мо-
лодi до дискретної математики (в тому числi ком-
бiнаторики) та iнформатики (алгоритмiчного ми-
слення).

2. Конкурснi завдання створенi, щоб стимулювати
творче мислення та заохочувати до пошуку оригi-
нальних та ефективних рiшень.

3. Додатковими цiлями конкурсу є: полiпшення на-
вичок роботи в групi i вдосконалення мистецтва
представлення рiшень.

III Форма

1. Конкурс складається з трьох етапiв.
1.1. Перший етап проходить у формi лiги завдань, яка

триває три тижнi (три серiї).

1.2. Другий етап являє собою одноденне змагання по
вирiшенню завдань за обмежений час. Правила
другого етапу будуть доступнi командам, що вий-
шли у другий етап.

1.3. Третiй етап (фiнал) – це матч мiж трьома коман-
дами. Правила гри будуть доступнi командам, що
вийшли у фiнал.

2. Приклади завдань з попереднiх рокiв доступнi на
сайтi конкурсу.

3. Команда повiдомляє про своє бажання взяти участь
у конкурсi, як зазначено на сайтi конкурсу, не пiз-
нiше 6-го дня пiсля початку першого етапу. Для
подачi заявки необхiдно вказати: назву команди,
школи, iмена та прiзвища членiв команди, а також
адресу електронної пошти капiтана команди.

4. Iм’я команди та електронна пошта капiтана не мо-
жуть бути змiненi пiд час конкурсу.. Зазначена
адреса електронної пошти капiтана є основним спо-
собом зв’язку з органiзаторами, наприклад, на цю
адресу органiзатори будуть вiдправляти важливi
оголошення. Капiтан зобов’язаний читати електрон-
нi листи вiд органiзаторiв конкурсу. Команда несе
повну вiдповiдальнiсть за те, що не прочитала по-
вiдомлення або не пiдтримала надану в ньому iн-
формацiю.

5. У кожної команди повинен бути опiкун. Опiку-
ном може бути вчитель з тiєї ж самої школи, що
i команда або один з батькiв учасника конкурсу.
Опiкун iнформує органiзаторiв про те, що вони
будуть пiклуватися про команду (або про декiль-
кох команд) по електроннiй поштi, за адресою
koala.konkurs@gmail.com тiльки пiсля цього заява
команди приймається.

6. В першому етапi може брати участь будь-яка кiль-
кiсть команд з однiєї школи.

7. Завдання першого етапу будуть опублiкованi на
сайтi конкурсу. Поряд iз завданнями буде зазначе-
ний крайнiй термiн для вiдправки (в електронному
виглядi) вiдповiдей на завдання даної серiї.

7.1. Справа честi-це самостiйнiсть команди у вирiшен-
нi завдань. Опiкун команди або iншi третi особи
не можуть надавати вказiвки або допомагати у
вирiшеннi завдань. Опiкун до закiнчення даної
серiї не може надати командi iнформацiю про те,
чи вiрнi їх вiдповiдь або рiшення задачi з цiєї
серiї.

7.2. Пiд час першого етапу капiтан команди вiдправ-
ляє вiдповiдi на завдання (число, рядок знакiв i
т.д.) в електронному виглядi, як описано на сайтi
конкурсу.

7.3. На першому етапi оцiнюється тiльки правиль-
нiсть вiдповiдi (0 або 1 бал). Органiзатори не пе-
ревiрятимуть, яким був хiд мiркувань, що ведуть
до вiдповiдi. Неправильнi вiдповiдi (також через
неуважнiсть друкуючого, наприклад друкарсь-
ких помилок та iнших редакцiйних помилок) або
вiдправленi пiсля вiдведеного часу оцiнюються
на 0 балiв, незалежно вiд причини помилки або
запiзнення.

7.4. Справа честi полягає в тому, щоб давати вiдпо-
вiдi тiльки тим завданням, для яких команда має
обмiрковану вiдповiдь, яка є обґрунтованою.
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8. Одне з конкурсних завдань кожної серiї першо-
го етапу буде сформульовано англiйською мовою.
Решта завдань буде сформульована польською та
українською мовами.

9. Кiлькiсть набраних балiв пiд час першого етапу
конкурсу-це кiлькiсть правильних вiдповiдей на
завдання.

10. Апеляцiї на результати кожної серiї першого етапу
конкурсу будуть прийматися протягом трьох днiв
пiсля оголошення результатiв даної серiї. Рiшення
журi щодо апеляцiї є остаточним.

11. До участi у другому етапi обох вiкових категорiй
будуть запрошенi команди, якi пiсля закiнчення
першого етапу перетнуть баловий порiг, визначе-
ний органiзаторами.

11.1. У другому етапi конкурсу можуть брати участь
не бiльше трьох команд з однiєї тiєї самої шко-
ли (винятком становитиме ситуацiя, коли кiлька
команд однiєї школи мають однакову кiлькiсть
балiв з третьою командою цiєї школи, яка прой-
шла порiг).

11.2. Кiлькiсть запрошених команд у кожнiй iз кате-
горiй конкурсу не перевищуватиме 10 (винятком
може становити ситуацiя, коли кiлька команд ма-
ють однакову кiлькiсть балiв, як i команда, яка
останньою пройшла порiг).

11.3. Змагання другого етапу вiдбуваються на базi
ВМiI УАМ. У разi закриття ВМiI з причин, що
не залежать вiд органiзатора (наприклад, у разi
загрози епiдемiї), команди вирiшуватимуть зав-
дання дистанцiйно. Форма проведення дистанцiй-
ної роботи буде визначена оргкомiтетом одразу
пiсля оголошення результатiв першого етапу, а
опiкуни команд, якi пройшли до другого етапу,
отримають iнструкцiї щодо проведення другого
етапу конкурсу дистанцiйно.

11.4. Одне iз завдань другого етапу буде сформульо-
вано англiйською мовою. Решта завдань будуть
сформульованi польською та українською мова-
ми.

11.5. Команда повинна скласти письмове рiшення
для кожного завдання, що оцiнюється. Кожен
розв’язок може бути написаний польською або
українською мовами.

11.6. Розв’язки задач оцiнюються цiлими числами за
шкалою вiд 0 до 10.

12. До участi у третьому етапi (фiналi) обох вiкових
категорiй конкурсу будуть запрошенi три команди з
трьох рiзних шкiл, якi набрали найбiльшу кiлькiсть
балiв у другому етапi конкурсу. У фiналi змагань
може брати участь лише одна команда з тiєї самої
школи.

13. У другому та третьому етапах у разi рiвної кiлько-
стi балiв порядок мiсць визначається за кiлькiстю
розв’язкiв, оцiнених у 10 балiв, кiлькiсть розв’язкiв,
оцiнених у 9 балiв. i т.д.

14. Учасники другого та третього етапiв конкурсу мо-
жуть користуватися: калькулятором та мовними
словниками.

15. Якщо команда на першому етапi складається з
трьох осiб, то пiд час цього етапу або на друго-
му етапi вона може бути збiльшена на одну особу.
Особа, яка приєднується до команди на другому
етапi або замiнює iншу особу, не може належати до
iншої команди, яка не пройшла до другого етапу.
Про змiну складу команди опiкун команди повинен
повiдомити органiзаторiв електронною поштою.

16. У фiналi не може приєднатися до команди нова
особа, лише у деяких випадках - за згодою органi-
заторiв - учасник команди може бути замiнений.
Особа, яка замiняє, не може бути з iншої команди,
яка не пройшла до фiналу.

17. У нестандартних ситуацiях, не передбачених регла-
ментом, рiшення приймає оргкомiтет.

IV Нагороди
1. Команда-переможець отримує кубок для школи.

2. Усi команди другого етапу та фiналу отримують
дипломи.

3. Переможцi обох вiкових категорiй змагань форму-
ють команди-представники Великопольського воє-
водства на мiжобласних змаганнях. Решта фiналь-
них команд виступають запасними на мiжобласно-
му матчi.

V Особовi данi
Необхiдною умовою участi в конкурсi є згода на об-
робку персональних даних. Опiкуни команд висловлю-
ють вiдповiдну згоду електронною поштою вiдповiдно
до iнструкцiй на веб-сайтi конкурсу. Для членiв ко-
манд на веб-сайтi змагань надаються друкованi фор-
ми. Капiтан команди зобов’язаний зiбрати фотогра-
фiї або скани заповнених форм ЗнОПД, перевiрити
їх розбiрливiсть та надiслати на електронну адресу
koala.konkurs@gmail.com не пiзнiше третього дня пiсля
закiнчення першого етапу конкурсу.

VI Контактна iнформацiя
Якщо у вас виникли питання, звертайтеся до органiза-
торiв електронною поштою (koala.konkurs@gmail.com).
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