Parking – opis sytuacji
Wyobraźcie sobie, że jesteście zespołem pracowników zarządu międzynarodowego lotniska JBL w Warszawie.
Wasz zespół odpowiada między innymi za rozplanowanie samochodów na parkingu przy terminalu przylotów. Zwykle praca
ta jest prosta, ponieważ macie do dyspozycji system kamer, które przez 24 godziny na dobę monitorują parking. Niestety po
ostatniej burzy system jest niesprawny, a technicy obiecali naprawić go za 2 godziny.
Dla was to raczej zła wiadomość, ponieważ dostaliście informacje z centrali lotniska, że do Warszawy leci z niespodziewana wizytą
oficjalna delegacja z Wybrzeża Kości Słoniowej. Będą na miejscu za ok. 30 min.
Tymczasem na parking muszą podjechać rządowe limuzyny, które zabiorą delegację z WKS.
Musicie „oczyścić” parking, ale żeby to zrobić, najpierw powinniście ustalić kilka faktów:


jakie samochody są na parkingu



do koga należą



jakie jest ich ustawienie, itp.

Cały problem sprowadza się do tego, że możecie korzystać jedynie z zapisków poczynionych przez was wcześniej. Teraz musicie
wszystkie informacje zebrać
w całość.
Macie ok. 30 minut na rozwiązanie problemu.

Od was w dużym stopniu zależy pierwsze wrażenie, jakie odniesie zagraniczna delegacja.
Nie możecie zawieść.
POWODZENIA!

Właściciel Opla i właściciel Właściciel BMW jest
Fiata mają razem tyle lat
najstarszy.
ile kierowca Citroena.

Samochód rzeźnika stoi na
prawym skraju parkingu.

Citroen stoi trzeci od lewej. Citroen stoi na prawo od
czarnego Forda.

Pomarańczowy samochód,
stojący na prawo od
samochodu urzędnika,
należy do inżyniera.

Właściciele samochodów
mają odpowiednio: 24, 26,
34, 42, 48, 50, 52 lata.

Czerwone BMW stoi na
lewo od zielonego
Mercedesa.

Między BMW a Fiatem stoi
Volkswagen.

Samochody mają
następujące kolory:
zielony, biały, niebieski,
żółty, czerwony,
pomarańczowy, czarny.

Właściciel
pomarańczowego
samochodu ma 34 lata.

Białe auto stoi na lewym
skraju parkingu.

Kierowca Mercedesa jest o
cztery lata młodszy od
kierowcy BMW, które stoi
po jego lewej stronie.

Mercedes stoi na prawym
skraju parkingu.

Na parkingu stoją
samochody następujących
marek: Opel, Mercedes,
Volkswagen, Fiat, BMW,
Citroen, Ford.

Biały samochód stoi obok
samochodu piekarza.

Na lewo od zielonego
samochodu stoi auto
architekta.

Mężczyzna, którego
samochód stoi jako drugi
od lewej, jest o 10 lat
młodszy od właściciela
samochodu
zaparkowanego jako drugi
od prawej.

Przedstawiciel, najmłodszy Właściciele aut to:
ze wszystkich, zaparkował urzędnik, inżynier, rzeźnik,
na lewo od czarnego Forda. przedstawiciel, piekarz,
architekt, lekarz.

Stojący na środku niebieski
samochód należy do
urzędnika.
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