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Rie²ky  matemati ký kore²ponden£ný seminár

Zadania 1. kola zimnej série 2012/2013
Termín: 24.09.2012
Na²a adresa:

Rie²ky, Mgr. Viera Babi²ová, Gymnázium Grösslingová, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava 1

Rio de Janeiro, Brazília, ²tvrtok 06:30.
De¬ ako kaºdý iný. Psí£kari ven£ili svoji h psov a dávali sa do rozhovorov so zmrzlinármi, ktorí práve otvárali
svoje stánky v parku. Metro bolo preplnené davmi ©udí, ako kaºdé iné ráno v pra ovný de¬.

Príklad £. 4: V Riu ºijú dva typy ©udí  pravá i a ©avá i. Ke¤ pravá i pí²u pravou rukou, hovoria pravdu

a ke¤ pí²u ©avou rukou, klamú. avá i, naopak, ©avou rukou pí²u pravdivé vety a pravou nepravdivé.
Na ostrove sa stal zlo£in. Polí ia vie, ºe ho spá hal ©avák, po zatknutí podozrivého potrebujú zisti´, £i
je pravák alebo ©avák. Na²li u neho zápisník s nasledujú imi zápismi: Na prvej strane stálo:  Veta na
strane 2 nie je pravdivá. Na druhej strane bolo:  Vetu na strane 1 som napísal ©avou rukou. Dá sa
zisti´, £i je podozrivý pravák alebo ©avák?

 C¯¯¯n!
 Vypni to, Erik...
 C¯¯¯n!!!
 Erik! Samantha zhrabla Erikov mobil a hodila ho do svojho brata.
Erik sa prudko posadil a zadal kód na odblokovanie mobilu.

Príklad £. 8:

abcd. K ifrám a a b
f . Cifru c vynásobíme 3,

Kód je ²tvor iferné £íslo

pri-

£ím
ifry e a
d vydelíme 3, £ím dostaneme ifru h.
Vznikne ²tvor iferné £íslo ef gh. íslo ef vydelíme 3, £ím vznikne
£íslo ij , £íslo gh vydelíme 4, £ím dostaneme £íslo kl . Vznikne ²tvoriferné £íslo ijkl .
Vieme, ºe ²tvor iferné £ísla abcd, ef gh a ijkl majú vºdy v²etky
ifry rzne a
ifry na mieste tisí ok(a, e, i), stoviek(b, f , j ),
desiatok(c, g , k ) a jednotiek(d, h, l ) sú tieº rzne. Aké boli jedpo£ítame 3, £ím dostaneme
dostaneme

ifru

g

a

ifru

notlivé £ísla?

 o sa deje? Sam sa prevrátila k bratovi.
 To bol Daniel, vzdy hol.  Povedal, ºe by bolo fajn, keby sme ²li uº dnes.
 To pre£o? opýtala sa sestra. Stanova´ mali ís´ aº

ez víkend, nie vo ²tvrtok!

 Skontrolova´ prostredie a tak. A my sme dvaja, tak sa nám ni£ nestane.
 Aha, tak to aby sme i²li, povedala Sam a postavila sa.
Kým Sam pripravovala ve i potrebné na stanova£ku, Erik si i²iel zabeha´ tak, ako kaºdé ráno. Beháva okolo
takéhoto ihriska:

Príklad £. 6: Erik beºí po ²tvor ovom ihrisku. Obehne ho 5-krát. Ak by bola strana ihriska o nieko©ko

metrov men²ia, musel by ho obehnú´ 10-krát, aby prebehol rovnako ve©a, ako pri pvodnej ve©kosti
ihriska. Ak by tieto dve ihriská spojil tak, aby sa men²ie dotýkalo

elou svojou stranou vä£²ieho, jedno

obehnutie takto vytvoreného ihriska by meralo 100 metrov. Ko©ko metrov meria pvodné ihrisko?

Samantha s Erikom v²ak zabudli na karneval, ktorý sa tento týºde¬ koná v Riu. Hlavnými uli ami sa
predierali hodnú

hví©u, a ke¤ po dobrej

hví©ke zistili, ºe sa zase vrátili tam, kde za£ínali, uº boli poriadne

nervózni.
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Príklad £. 2:

Do uli£iek vo²li o 8.40 a krá£ali pol hodinu na vý hod. Pre²li na kriºovatku a pozna£ili

si smer trasy na juh. Po hodine a pol odbo£ili a ¤al²iu hodinu krá£ali na vý hod. alej smerovala trasa
na sever, av²ak bola dvakrát tak dlhá ako úsek, ktorý uº pre²li na juh. Potom pokra£ovali odbo£kou na
západ hodinu aj 30 minút a znovu odbo£ili na juh. Nakonie

²li 30 minút a e²te 2 kilometre a zistili, ºe

skon£ili na tom istom mieste, ako za£ali. Aký £as ukazovali hodiny pri prí hode do

ie©a, ak i²li súroden i

stálou rý hlos´ou a na kaºdej odbo£ke oddy hovali 15 minút? Ko©ko kilometrov pre²li?

Nakonie

to vzdali a pobrali sa jednou z bo£ný h uli£iek. Po

do re£i s mladou

hvíli sa Samantha zastavila a dala sa

igánkou, lebo sa jej zapá£ili dva kamienky. Boli zvlá²tne, jeden £ierny, jeden biely. Inak

rovnaké. Cigánka povedala, ºe £ierny jej dá, no ak

h e aj biely, musí vyrie²i´ takýto príklad:

Príklad £. 9: Ko©ko rzny h zafarbení (mutá ií) mºeme nájs´ na motý©ovi na obrázku 1, ktorý má

sfarbenie v tro h farbá h: hnedej, zlatoºltej a £ervenej, ak plo hy, ktoré susedia tesne ved©a seba, nemºu
by´ jednej farby?

Obr. 1: Motý©

Ke¤ vy²li z uli£iek, rozhodli sa vzia´ si taxík. Samantha v ¬om za£ala skúma´ kamienky, na ktorý h bol
rovnaký útvar. Také nie£o e²te nevidela. Ukázala to aj Erikovi, no ten len prevrátil o£i nad tým, akú blbos´
si kúpila. Samatha i h v²ak ¤alej skúmala.

Príklad £. 3: V nasledujú i h príklado h je potrebné nahradi´ rovnaké písmená rovnakými £ísli ami a

rzne písmená rznymi £ísli ami tak, aby v²etky platili:

RS + RR = P ER
RR + RR = P RE
EP + RR = P ES
Vystúpili v blízkosti lesa, no na Erikove ve©ké prekvapenie bol ale za£iatok lesa vyrúbaný, takisto ako aj les
hne¤ ved©a. To mu pripomenulo jeho brigádu, ke¤ kosili lúky.

Príklad £. 7: Skupina kos ov trávy mala pokosi´ dve lúky, z ktorý h prvá mala dvakrát vä£²iu výmeru

neº druhá. Pol d¬a v²et i kos i kosili prvú lúku, po obede sa rozdelili na dve rovnako po£etné skupiny.
Prvá skupina zostala na prvej lúke a do ve£era ju pokosila. Druhá skupina kosila do ve£era men²iu lúku,
ale nepokosila ju

elú. Zvy²ok dokosil potom jeden kose
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Chví©u sa brodili lesom a nakonie

na²li peknú jasky¬u s vyhasnutým ohniskom. Sam sa ihne¤ zapá£ila a

tak sa tam obaja zloºili, zavolali rodi£om a kamarátom, ºe dorazili v ²´astí a zdraví, rozloºili si ohník a za£ali
lú²ti´ kríºovky, ktoré Samantha pobalila.

Príklad £. 1: V ²tvorsmerovke v tabu©ke 1 je zapísaný h dvadsa´ £ísel a dvadsiateprvé £íslo tvorí

tajni£ku. Vypo£ítajte sú£in £ísla v tajni£ke a sú£tu v²etký h 20 na hádzajú i h sa £ísel v ²tvorsmerovke.
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Tabu©ka 1: tvorsmerovka

Po asi hodine lú²tenia sa obaja pobrali spa´. Ke¤ºe sa nestihli poriadne pobali´, vzali ve©mi zvlá²tne spa áky.
Ke¤ i h rozloºili, Samantha si spomenula na takýto príklad:

Príklad £. 5: Na hádzame sa v lese, kde sú samé veselé strom£eky. Na hádzajú sa v priesadá h v dvo h

rado h po 6. Star²ie strom£eky majú via

konárov ako mlad²ie. Vieme, ºe v lese sa na háda 6 strom£ekov

s 2 konármi, 4 strom£eky s 3 konármi a 2 strom£eky s 5 konármi. Strom£eky si prejavujú náklonnos´ tak,
ºe sa spoja konármi(vºdy jeden konár jedného strom£eka s jedným konárom z iného strom£eka). Spoji´
sa mºu len strom£eky na susedný h priesadá h (teda hore, dole, v©avo, vpravo). Strom£eky mºu by´
naraz spojené aj via erými konármi. Kaºdý strom£ek je prepojený minimálne s dvomi ¤al²ími. Rovnako
staré strom£eky (okrem mladý h strom£ekov s dvomi konármi) si náklonnos´ neprejavujú. Nakonie

sú

dohromady prepojené úplne v²etky strom£eky. Ko©ko rzny h umiestnení strom£ekov existuje?

Sam sa e²te hrala s bielym kamienkom, ke¤ sa jej za£alo zda´, akoby
sa rozjasnieval. o sa to deje? Predtým v tej tme ur£ite vynikal, no
teraz, akoby osvetloval

elú jasky¬u. Samantha zhíkla.  Erik! Erik!

zvolala. Erik nie£o zamrmlal, pootvoril o£i, ale uº bolo neskoro. Svetlo
i h úplne pohltilo...
 C¯¯¯n!
 Vypni to, Erik...
 C¯¯¯n!!!
 Erik! Samantha zhrabla Erikov mobil a uº-uº ho

h ela po ¬om ho-

di´, ke¤ si v²imla vystra²ený výraz na tvári jej brata. Na hodiná h
svietilo 06:30, Erikovi volal Daniel, v²etko bolo ako v£era. E²te aj sused ma©oval tie isté dosky na plote.

Prémia:

Pán Latka sa

ez týºde¬ vybral do ob hodu, aby si kúpil farbu na svoj zaujímavý plot.

Jednotlivé latky ma©uje tak, ºe na ne napí²e nejaké £ísla. Ke¤ sa k nemu

ez víkend vyberú vnú£atá,

zoberú farbu do ruky a hrajú sa nasledovným spsobom: Vyberú si dve latky, £ísla na ni h od£ítajú tak,
aby výsledok bol kladný, tieto dve latky zama©ujú a na jednu z ni h napí²u výsledok (rozdiel). Takto
pokra£ujú, aº kým im neostane iba jedna latka s £íslom. Aké najvä£²ie a aké najmen²ie £íslo mºe ma´
posledná latka, ak pvodné £ísla sú: 11, 24, 43, 60, 85, 132, 150, 196, 299, 365.

(K tomuto príkladu sta£í napísa´, aké latky ste odpo£ítavali, aby ste sa dostali k vá²mu výsledku.)
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Kalendár ukazoval de¬ ²tvrtok, 5. júla presne tak, ako v£era. I h spa áky boli porozhadzované po izbe
presne tak, ako v£era. o sa to stalo? Bolo to

elé iba sen? Erik sa na sestru pozrel tým vystra²eným

poh©adom a ona vedela  nebol to sen. Preºívali to v²etko znova.
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