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Rie²ky  matemati ký kore²ponden£ný seminár

Zadania 2. kola zimnej série 2012/2013
Termín: 05.11.2012
Na²a adresa:

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

Obaja na seba pre©aknuto h©adeli a ani jeden nebol s hopný slova. Mobil po hvíli prestal zvoni´ a z obrazovky
zmizlo Danielovo £íslo. Medzi súroden ami nastalo nepríjemné ti ho.
Príklad £. 4:

Danielove £íslo kon£í na takéto ²tvor£íslie: Ke¤ od ²tvrtej £ísli e tohoto ²vor£íslia

odpo£ítame prvú, dostaneme rovnaké £íslo, ako ke¤ od£ítame od tretej £ísli e druhú. Ke¤ napí²eme
²tvor£íslie odzadu a odpo£ítame od neho to pvodné, dostaneme výsledok 5445. Nakonie
sú£et tý hto ²tyro h £ísli

vieme, ºe

je 12. Akým ²tvor£íslom telefónne £íslo kon£í?

 . . . o sa stalo?! vysúkala zo seba napokon Samantha. Jej brat v²ak stále nebol s hopný odpovede.
Pomaly vstal a za£al sa pre hádza´ po izbe. Zastavil sa pri okne a zamyslene h©adel do susedovej záhrady.
Príklad £. 9:

Sused má kruhovú záhradu s priemerom 60 metrov. Na hádzajú sa v nej dva rovné

hodníky, ktoré sú na seba kolmé. Jeden je dlhý 50 metrov a druhý 40 metrov. Ako ¤aleko od stredu
záhrady sa tieto dva

hodníky pretínajú?

 Vie², ja. . . mám taký po it ºe. . .  za£al.  e sme. . . ºe je znova ²tvrtok, dokon£ila Sam.  Ale ako je to
moºné? spýtala sa brata po

hvíli.  Ja mám vedie´?! odsekol Erik a rázne sa vrátil k posteli, kde sa za£al

hraba´ v batohu. Na²iel tam GPS-ko, ktoré v£era stratili, a bola tam aj ²a hovni a, ktorá mala po v£eraj²ej
hre leºa´ pred jasky¬ou. Tak ako oni.

Prémia:

•

Na klasi kú ²a hovni u ukladáme ko¬ov. Ch eme vedie´:

Aký je najvä£²í po£et ko¬ov, ktorý vieme na ²a hovni u uloºi´, ak kaºdé polí£ko ohrozuje, alebo
na ¬om stojí, najvia

•

jeden k¬?

Aký je najmen²í po£et ko¬ov, ktorý vieme na ²a hovni u uloºi´, ak kaºdé polí£ko ohrozuje, alebo
na ¬om stojí, aspo¬ jeden k¬?

(Pri tomto príklade sta£í napísa´ výsledné rozostavenie ko¬ov na ²a hovni i.)

Chví©u bolo ti ho, no nakonie

sa ozvala Sam:  o spravíme?  Mali by sme zisti´, pre£o sa to stalo, od-

povedal Erik, vyjas¬ujú si my²lienky  To biele svetlo a tento. . . posun.  Bu¤ to bude jasky¬ou, alebo. . . alebo
kamienkom, povedala Samantha zahanbene.  Kamienkom? zamra£il sa brat. Hne¤ sa mu pred o£ami zjavil
obraz kamienka v podobe bielej ko ky.
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Príklad £. 3:

Erik si z dlhej

hvíle za£al obmotáva´ dve prieh©adné ko ky súvislým kusom drtu.

Nárysy (poh©ady spredu), bokorysy (poh©ady sprava) a pdorysy (poh©ady zhora) daný h ko iek, sú
zobrazené na obrázku 1, pri£om nárysy na©avo patria k prvej ko ke a nárysy na©avo ku druhej. Drt
je na ni h zobrazený £iernou farbou. Znázornite, kadia© po ko ká h viedol drt (drt mºe ís´ iba po
hraná h ko ky, alebo po uhloprie£ke steny ko ky). Pri robení nárysov bola ko ka bezhybne poloºená na
stole a Erik sa taktieº neotá£al.

Obr. 1: Poh©ady na ko ky

 Ve¤ vie², tým, od tej

igánky. Ja som sa s ním ve£er hrala a. . .  sklopila zrak. Mali obrovský problém

len kvli tomu, ºe sa jej pá£ia také blbosti. Erik uº-uº

h el da´ sestre najavo, £o si o tom myslí, no namiesto

toho si zahryzol do jazyka a za´al päste. Nahnevane kopol do steny. Z poli£ky, ktorá na nej visela, spadla
jeho stará zbierka úloh z matematiky. Otvorila sa na takomto príklade:

Príklad £. 5:

íslo 45 rozde©te na sú£et ²tyro h £ísel tak, aby ke¤ k prvému £íslu pripo£ítame 2, od

druhého od£ítame 2, tretie vynásobíme 2 a ²tvrté vydelíme 2, vyjde vºdy rovnako £íslo.

Erik si spomenul, ako mu kedysi tento príklad robil problém, a aký bol na seba hrdý, ke¤ sa mu ho
podarilo vypo£íta´. Pousmial sa.  Tak to aby sme i²li za ¬ou, povedal na ve©ké prekvapnie svojej sestry
Erik. Po asi dvo h hodiná h predierania sa davom pri²li súroden i k uli i, kde v£era videli
vydý hla si Sam. No ke¤ sa predrali

igánku.  Kone£ne!

ez posledný hlú£ik turistov, stánok s kamienkami zmizol. Na²li tam

iba dvo h zlodejov, ktorí si práve rozde©ovali ukradnutý náhrdelník.

Príklad £. 8:

Dvaja lupi£i spolo£ne z klenotní tva ukradli vzá ny náhrdelník zloºený z diamantov

a rubínov. Oba druhy kame¬ov boli na náhrdelníku zastúpené rovnako a kaºdého druhu bol párny
po£et. Ke¤ s lupom utiekli z

entra mesta do za²itý h ²tvrtí a uli£iek, za£ali uvaºova´, ako si náhrdelník

spravodlivo rozdelia na dve £asti, aby kaºdý z ni h zárove¬ dostal rovnaký po£et diamantov aj rubínov.
Nájdite taký náhrdelník, ktorý si nevedia spravodlivo rozdeli´.

 Pre£o tu nie je? spýtal sa unavene a nehnevane Erik.  Ja netu²ím! odvetila Sam a slzy mala na
krají£ku.  Neboj, Sam, pokúsil sa Erik o úsmev.  o tam po kamienko h? Asi to aj tak bolo tou jasky¬ou.
Po¤, pjdeme tam. A tak sa Erik a Samantha znova vydali na

estu k jaskyni. Ke¤ pre hádzali taxíkom

okolo letiska, rozpovedal im taxikár takýto príbeh:

Príklad £. 2:

z

Kaºdý de¬ prilieta o 12:00 na letisko pri Riu lietadlo so zásielkou. Pre zásielku vyráºa

entra mesta taxík tak, aby tam bol presne na obed. Tam si zásielku prevezme a ide s ¬ou spä´ do
entra. Jedného d¬a ale pristálo lietadlo skr, preto z letiska poslali so zásielkou poslí£ka na bi ykli, aby

²iel taxíku naproti. Taxík v²ak vyrazil z mesta tak, ako v ostatné dni. Ke¤ sa 20 minút po od hode
poslí£ka stretli, odovzdal zásielku taxikárovi a odi²iel nevedno kam. O ko©ko minút skr pri²iel tentokrát
taxík spä´ do Ria, ak poslí£ek i²iel 4x pomal²ie, ako samotný taxík?

Súroden om trvalo

elé popoludnie, kým preh©adali okolie jaskyne, no jediné, £o na²li, boli aj tak len

smeti, pri ve©kej turisti kej mape, na ktorej za£al Erik hne¤ h©ada´ trasu svojej rannej roz vi£ky:
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Príklad £. 1: Trasa je v mapke zaznamenaná nasledovne: Celá mapka je rozdelená na ²tvor£eky, jeden

²tvor£ek na mape znázor¬uje 10 metrov v skuto£nosti. Zhodou okolností sa Erik na hádza v mreºovom
bode na tejto mape a ke¤ºe je opatrný a ne h e sa strati´, vºdy sa pohybuje tak, aby po prejdení
najvia

50metro h stál opä´ v mreºovom bode. Erik sa po mape mºe hýba´ len na sever, juh, vý hod,

západ o ©ubovo©ný po£et  ²tvor£ekov a e²te ako na obrázku 2(nazvime si strany severový hod-SV,
severozápad-SZ, juhový hod-JV, juhozápad-JZ).
Pod mapkou má Erik nasledovný popis trasy: Po prebudení vypi pohár vody a nie£o zjedz, najlep²ie
Horalku, ne h má² dostatok síl, obuj si topánky a výjdi zo svojej

hatky. Cho¤ o 3 ²tvor£eky na vý hod,

potom na severový hod a o 3 ²tvor£eky na západ, kde uvidí² Temný les. Oto£ sa a

ho¤ o 2 ²tvor£eky na

sever, o 3 ²tvor£eky na vý hod, potom na severozápad. Ko haj sa prírodou, stojí² totiº pri Hlbo£izný h
vodopádo h. Daj pozor, aby si tam nespadol. Potom

ho¤ znova na severozápad, o 3 ²tvor£eky na juh,

o 2 ²tvor£eky na západ, potom na juhozápad. Teraz uº sta£í prejs´ len o 2 ²tvor£eky na juh, o 2 ²tvor£eky
na vý hod, zase o 1 ²tvor£ek na juh a teraz uº najkrat²ou

estou domov. Na obrázku 3 vidí² zapísané

skuto£né vzdialenosti v metro h (sleduj ²tvor£eky!).
Ako nakonie

vyzerala Erikova ranná trasa? Akú vzdu²nú vzdialenos´ má Temný les od Hlbo£izný h

vodopádov? Vypo£ítaj, akú vzdialenos´ pri takomto

SV

SZ

JZ

vi£ení Erik prejde, aj spolu s návratom do

hatky.

JV

50
???

30
Obr. 2: Svetové strany

Obr. 3: Skuto£né vzdialenosti

Erik neprestával ute²ova´ sestru, no ke¤ videl, ºe to aj tak nemá zmysel a za£ína sa o hladzova´, pobrali
sa domov a i²li spa´. S enár z minulého d¬a sa nane²´astie znova zopakoval a zase raz i h zobudil Erikov
vyzvá¬ajú i mobil. Ke¤ Erik dotelefonoval s Danielom, rozhodol sa kona´. Prehodil si

ez ple e batoh a

´ahal svoju sestru, ktorá ho neo hotne nasledovala, za sebou. Ke¤ pri²li k prázdnemu stánku, Erik sa dal
do re£i s

hlapíkom, £o postával ob¤ale£. Zistil, ºe je to predava£ lístkov kaºdého druhu. Okrem iný h mal

aj jeden na na plave kú sú´aº.
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Príklad £. 7: Pä´ plav ov - Alex, Bruno, Chris, David a Edmund - sa pripravujú na Olympiádu.

Sú´aºi´ mºu v ²tyro h ²týlo h - prsia, znak, motýlik a vo©ný ²týl. V²etký h pä´ plav ov sú´aºí vo
v²etký h ²týlo h. Reprezentova´ v tý hto ²týlo h budú v²ak len traja najlep²í. Zistite, aké je poradie
plav ov v kaºdom tomto ²týle len z tý hto informá ií:
1. Len jeden z plav ov bude krajinu reprezentova´ vo v²etký h ²tyro h ²týlo h.
2. Nikto neskon£il posledný vo via ery h ²týlo h.
3. Alex skon£il na lep²om mieste v znaku, ako v motýliku.
4. Bruno bol v motýliku lep²í, ako David.
5. Alex skon£il v prsia h tesne za Brunom a tesne pred Edmundom.
6. David bol v poradí vo©ného ²týlu pred Chrisom.
7. Ani Bruno a ani Edmund neskon£ili nikdy tretí.
8. Edmund skon£il v znaku na tom istom mieste, ako David v motýlikovi.
9. David skon£il na rovnakom mieste len v znaku a vo vo©nom ²týle.
10. Chris skon£il v kaºdom ²týle na inom mieste.
11. Bruno skon£il na rovnakom mieste iba vo dvo h ²týlo h.
12. Plave , ktorý skon£il v motýlikovi druhý, porazil Davida vo vo©nom ²týle.
13. Plave , ktorý vyhral vo vo©nom ²týle, nebude reprezentova´ v znaku.
14. Plave , ktorý v znaku skon£il piaty, neskon£il v motýlikovi tretí.
15. Nikto nebol na rovnakom mieste v prsia h a motýlikovi.

 Nikto ju nikdy nevidel! rozhor£oval sa Erik potom, ako sa opýtal na predava£ku kamienkov sná¤ kaºdého
predaj u v uli£ke. Av²ak nie£o sa predsa len dozvedel. Jedna milá, postar²ia predava£ka mu povedala, pod©a
akého zvlá²tneho pravidla sú o£íslované stánky na tejto uli i.

Príklad £. 6:

•
•
•
•

Ko©ko bolo na uli i stánkov, ak pre £íslo na kaºdom stánku platí:

V²etky sú ²tvor iferné a delite©né ²tyrmi.
Ak vymeníme prvé dve

ifry, dostaneme £íslo delite©né 7.

Ak v £ísle vymeníme stredné dvoj£íslie, získame £íslo delite©né 5.
Ak zameníme posledné dve £ísli e, dostaneme £íslo delite©né 9.

Pri £íslovaní stánkov sú pouºité v²etky takéto £ísla.

 Dávaj pozor! okríkol Erik sestru, ktorá sa potkla a vrazila do Erika, ktorý uvaºoval, £i v²etky tie pravidlá
platia. Teraz sa v²ak zapotá al a batoh mu padol na zem. Ve i sa z neho za£ali sypa´ ako z bezodného vre a.
 Aspo¬ mi to pomº poz... prehovoril k sestre, ktorá v²ak uº dvíhala jednu z ve í, ktoré vypadli z batohu.
 Ako nám to mohlo uniknú´?! zvýskla

elá nate²ená.
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