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Rie²ky  matemati ký kore²ponden£ný seminár

Zadania 3. kola zimnej série 2012/2013
Termín: 26.11.2012
Na²a adresa:

Príklad £. 6:

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

Za rovnaké písmená dosa¤te rovnaké £ísla a za rozdielne písmená rzne £ísla tak, aby

táto rovnos´ sedela:

RIEST E + RIESKY = V SET CI
 Yes! podtrhla svoj výskot Samantha.  o? zamra£il sa jej brat. Bol zvyknutý na jej výkyvy nálady,
ale predsa len. . . neprehá¬a to uº? Ve¤ je to len druhý kamienok. Moºno tieº problémový.  Nespomína² si?
Tá baba nám to hovorila! Vravela, ºe medzi tými dvoma kamienkami exist. . .  Erik uº v²ak sestru nevnímal.
V²imol si dvo h

hlap ov, ako ob¤ale£ hrali dámu, a zapo£úval sa do i h rozhovoru.

Prémia: Stolovú hru Tajomná dáma hrajú dvaja hrá£i na £ierny h polí£ka h klasi kej ²a hovni e(8×8).

Kaºdý z hrá£ov má na svojej strane 12 gúrok(jeden biele, jeden £ierne), ktoré si na za£iatku hry uloºí
do prvý h tro h radov. Hrá£i sa v ´aho h striedajú a ´ah nemºu vyne ha´. Oby£ajné gúrky postupujú
len o jedno pole diagonálne dopredu. Pokia© pred nimi (diagonálne) stojí súperova gúrka a ¤al²ie
pole v tom smere je vo©né, MUSIA túto gúrku presko£i´ a odstráni´ ju z ²a hovni e. Ak sa aj po
skoku na hádza pred gúrkou ¤al²ia súperova gúrka, za ktorou je vo©né pole, musí ju opä´ presko£i´.
Takto musí skáka´ aº kým má túto moºnos´. Ke¤ má via
gúrka na konie

moºností skoku, mºe si vybra´. Ke¤ prejde

²a hovni e na súperovej strane, mení sa na dámu a mºe sa pohybova´ aj spä´ (ale

tieº iba o jedno polí£ko). Dáma sa vlastne správa ako oby£ajná gúrka, ale mºe sa posúva´ a skáka´
aj v opa£nom smere. Hrá£i sa snaºia vymyslie´ taký spsob hry, aby sa im spolo£ne podarilo získa´ £o
najvia

dám. Viete im poradi´?

(Pri tomto príklade treba napísa´ postup, ako majú hrá£i hra´.)

 Tá baba vravela: Od£inené bude od£inené, ak ni£ v budú nosti nebude zmenené. Potom nájdete svetlo
tam, kde obvykle býva tma. Áno! Mám to! prebrala Sam Erika zo zamyslenia.  o?! Nepo£úval som,
priznal sa Erik.  Viem, ako nás dosta´ z tejto £asovej slu£ky! Teda... aspo¬ myslím, ºe viem, zvolala
Samantha. Obaja v²ak boli vyhladovaní, preto si spomenuli na sú´aº v jedení Horaliek, ktorú kedysi hrali
s kamarátmi.
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Príklad £. 5:

Samantha, Erik, Daniel, Charlotte a Bruno sa kedysi pretekali v konzumá ii Horaliek a

Erik práve túºobne spomínal, ko©ko i h vtedy zjedol. Daniel zjedol via

Horaliek ako Bruno, ale menej,

ako Erik. Po£et Horaliek, ktore zjedli Erik so Charlottou dohromady, bol men²í, neº po£et Horaliek, ktoré
zjedli Bruno a Samantha dohromady. Samantha zjedla menej Horaliek, ako Daniel. Ktoré z nasledujú i h
tvrdení sú ur£ite nepravdivé? A ktoré ur£ite pravdivé?

•
•
•
•
•

Charlotte sa umiestnila predposledná,
predposledná bola Samantha,
na druhom mieste sa umiestnil Daniel,
Erik vyhral,
Bruno so Samanthou boli v poradí za sebou.

 Vysvetli mi to, poºiadal Erik.  Nespsobila to jasky¬a! Predsa len to boli kamienky! Musia by´ totiºto
v neustálom kontakte, inak sa naru²í harmónia, vy hrlila zo seba Sam.  A ako to teda zastavíme? spýtal
sa stále ne hápajú i Erik.  Nedokáºe² premý²©a´ o ni£om inom, ako o Horalká h?! spýtala sa Sam, no bolo
to skr kon²tatovanie, ako otázka.  Samozrejme ºe viem! asto napríklad rozmý²©am o turnaji v ²ípka h.
snaºil sa vymyslie´ nie£o na svoju obhajobu Erik.  Prepá£, Erik, ale to nie je mo

Príklad £. 3:

výhra.

Andy, Ben a Casper spolu hrali ²ípky. Kaºdý hodil práve ²es´ ²ípok a kaºdý z ni h

dosiahol svojimi hodmi dokopy 71 bodov. Hody sú znázornené na obrázku 1. Andy v prvý h dvo h
hodo h nahral 22 bodov. Ben vo svojom prvom hode tral trojku. Kto tral stred?

Obr. 1: Ter£

A tak

elý de¬ strávili tým, ºe sa motali po uli£ká h, nas hvál stratili GPS-ko a na²li na zemi platný

lístok na vlak.
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V Riu majú na najmen²ej vlakovej stani i 3 nástupi²tia a 5 ko©ají. Z prvého nástupi²´a

od hádza expres, ktorý má kapa itu 200
rý hliky, ktoré majú kapa itu 130
kapa itu 50

estujú i h. Z druhého nástupi²tia z ko©ají 2 a 3 od hádzajú

estujú i h. Z tretieho nástupi²tia od hádzajú osobáky, ktoré majú

estujú i h. V utorok bola na stani i takáto premávka:

1. Z kaºdej ko©aje odi²iel jeden vlak.
2. Za

elý de¬ sa na stani i premlelo 367 ©udí.

3. Len jeden osobák bol plne obsadený.
4. V exprese boli obsadené len 3/4 sedadiel.
5. Obidva rý hliky boli aspo¬ spolovi e plné.
6. Z druhého nástupi²´a odi²iel rovnaký po£et ©udí, ako z prvého.
7. Z párny h ko©ají odi²iel párny po£et ©udí.
Ko©ko najvia

Po

©udí mohlo odís´ rý hlikom z tretej ko©aje?

este taxíkom smerom k jaskyni si krátili

estu logi kými hádankami. Sam dala Erikovi jednu extrémne

´aºkú.

Príklad £. 4:

Sam si napísala 4- iferné £íslo, ktorého

ifry sú rzne a vä£sie ako 3. Prezradila Erikovi

o ¬om, ºe:

•
•
•
•

s £íslom 5847 ma práve 3 zhodné

ifry, z toho práve dve na správny h pozí ia h,

s £íslom 5648 ma práve 3 zhodné

ifry, z toho práve dve na správny h pozí ia h,

s £íslom 6479 má práve 2 zhodné

ifry, z toho ºiadnu na správnej pozí ii,

s £íslom 5647 má práve 3 zhodné

ifry, z toho v²etky tri na správny h pozí ia h.

O aké £íslo i²lo?

Ke¤ tam pri²li, bolo uº neskoro, preto sa rozhodli ís´ spa´. Ako tam tak leºali zababu²ení do spa ákov,
prezerala si Sam £arbani e na stená h, ktoré tam ©udia za mnohé roky nakreslili. Jedna £arbani a ju ²pe iálne
zaujala.

Príklad £. 9:

Vyzerala ako obd¨ºnik, nazvime si ho ABCD, kde AB = 156

D a B boli vedené kolmé priamky na uhloprie£ku AC. Priese£níky kolmí

m a BC = 65

m. Z bodov

s uhloprie£kou AC ozna£me

P a Q. Aká bola ve©kos´ úse£ky PQ?

Netrvalo ani 5 minút, kým kamienky za£ali ºiari´. Nebolo to v²ak také, ako minule a predminule. Svetlo
nebolo biele, jasné, ale naopak, £ierne a tmavé. Kone£ne pri²iel Erikov £as a po hopil nie£o z toho, £o im
povedala tá kamienko-predava£ka. O£i sa im v²ak za£ali zatvára´ a £oskoro zaspali. Po dlhom £ase sa im
obom snívali sny. Erikov sen bol takýto:

Príklad £. 7:

Erik sa hrá po£íta£ovú hru. Má v nej Legolasa, ktorý dokáºe strie©a´ ²ípy na vzdia-

lenos´ 10-500 m na zlého Uruk-hai, ktorý k nemu beºí rý hlos´ou 5 m/s. ípmi ho zasiahne trikrát za
sekundu. Ke¤ je Uruk-hai 10 m pred ním, Legolas si uº musí vy´ahova´ dýky. Ke¤ sa stretnú, za£nú
bojova´. Legolas zasiahne Uruk-haia raz za sekundu, Uruk-hai Legolasa ²tyrikrát za sekundu. Obaja
pri zásahu uberajú po jednom ºivote. Aký najmen²í

elo£íselný po£et ºivotov potrebujú ma´ (obaja ho

majú rovnaký), aby Uruk-hai zví´azil?

Samanthe, sa sníval sen o tom, ºe sa stratila v meste, no nakonie

Príklad £. 8:

Ko©ko je moºný h

sa z neho ²´astne dostala:

iest od bodu v ©avom hornom rohu mrieºky 2 do bodu v pravom

dolnom bode mrieºky, ak na £ierne polí£ka nemºete stúpi´ a pohybova´ sa mºete len dole, doprava,
alebo diagonálne doprava a dole?
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Obr. 2: Mrieºka

 Dobré ránko, Erik! vykríkla jeho sestra nad²ene. Erik rozospato otvoril o£i a to, £o zbadal, mu vy£arilo
²iroký úsmev na tvári - sedel v jaskyni s vyhasnutým oh¬om a zvonku k nim presvitali lú£e ranného slnka.
 Sme spä´, usmievala sa Samantha.  To teda sme! opätoval jej úsmev brat  A len v¤aka tebe! Samatha
sa zasmiala a potom zváºnela.  o spravíme s nimi? opýtala sa a mykla hlavou smerom ku kamienkom.
 Zbavíme sa i h.
O desa´ minút uº obaja súroden i stáli ved©a seba na kraji vysokej skaly, pod ktorou sa rozprestieral len
hustý porast.

Príklad £. 1: Kdesi v dia©ke ma©oval tie krásne lesy a skaly

maliar. Na ²tvor ové maliarske plátno so stranou dlhou

40 cm

maliar za hytil tie najkraj²ie hory tak, ako je to znázornené
na obrázku 3. Na boko h plátna hory siahajú do polovi e
vý²ky plátna, sedlá sú v tro h ²tvrtiná h vý²ky plátna a vrholy, ktoré siahajú aº po vr h plátna, sú vo vzdialenosti

10 cm, 20 cm

a

30 cm

od ©avého okraja. Aby boli tieto hory

naozaj najkraj²ie, nama©oval maliar sedlá tak, aby boli rovnako ¤aleko od susedia i h vr holov a aby z vr holov viedla
ku nim rovná

esta. Akú £as´ plátna zaberajú hory?

Obr. 3: Obraz
 Na tri? s obavami v hlase a s bielym kamienkom v ruke sa spýtala Sam.  Na tri! odvetil odhodlaný
Erik a stisol v ruke jemu pridelený kamienok - £ierny.  Raz, dva... tri! - a obaja i h odhodili £o naj¤alej.
O 7 rokov neskr.
 Hej,

halani! Kuknite, £o som na²iel, dobehol za kamo²mi vysoký £iernovlasý

halan a rozprestrel dla¬.

V²et i sa zh¯kli okolo - v ruke drºal dva prekrásne hranaté kamene - £ierny a biely - so zvlá²tnymi obraz ami.
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