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Rie²ky  matemati ký kore²ponden£ný seminár

Vzorové rie²enia 2. kola zimnej série 2013/2014

Príklad £. 1 (opravovali Ku htík, Sa²ka):
Zadanie:
Rie²enie: Za£neme spodným riadkom. Vidíme pod©a ²ípky, ºe od pä´ky smerom doprava musia £ísla po-

stupne stúpa´, a ke¤ºe máme po
doplníme zaradom

9

uº len

4

£ísla a

4

miesta, vieme jednozna£ne poveda´, ºe do polí£ok

6, 7, 8, 9.

Pozrime sa na st¨pe
teda nám ostávajú £ísla

zdola za£ínajú i sedmi£kou. ípka nám zna£í, ºe £ísla majú smerom nahor klesa´,

6, 5, 4, 3, 2, 1. Z ni

do toho istého ²tvor£eka ako nám

6 a 5 uº pouºité v spodnom riadku, ktorý prislú ha
4, 3, 2, 1.
nám v ¬om £ísla 1, 2, 5, 6. ípka v hornom riadku

h sú ale £ísla

hýbajú e polí£ka, a preto tam doplníme £ísla

Budeme pokra£ova´ ²tvor£ekom napravo. Chýbajú

nám hovorí, ºe v ¬om klesajú £ísla z©ava doprava. Ke¤ºe tam máme doplnenú trojku, na pravo od nej
nemºe by´ ni£ iné, ako v poradí

2

a

1.

Teraz nám ostáva

6

a

5.

V tomto riadku nám ²ípka ukazuje, ºe

6 a 5. V tomto riadku e²te osta¬me.
2 vo©né miesta doplni´ bu¤ 3,
2, alebo 1. Toto doplnenie sa v²ak týka ©avého spodného ²tvor£eka, a v ¬om uº £íslo 3 máme. A teda zase,
v poradí klesania, doplníme 2 a 1. Ostalo nám v ©avom dolnom ²tvor£eku doplni´ iba 2 ©avé horné polí£ka,
pri£om nám hýbajú v tomto ²tvor£eku 8 a 9. ípka doprava v tomto riadku nám zna£í, ºe £ísla budú z©ava
doprava postupne klesa´, a preto v poradí doplníme 9 a 8.
£ísla sprava do©ava klesajú, a preto jednodu ho sprava do©ava dopí²eme

Ke¤ºe vieme, ºe £ísla klesajú sprava do©ava, ostáva nám do tohto riadku na
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Obr. 1: Doplnený troj²tvore

Ostáva nám horný ²tvor£ek na doplnenie. Chýbajú v ¬om £ísla

4, 5, 6, 7.

ípka v prvom riadku zhora

nám hovorí, ºe £ísla musia doprava klesa´. To isté platí aj pre druhý riadok zhora. Pre obidva st¨p e zase
platí, ºe £ísla musia zdola hore klesa´. Z tý hto podmienok vyplýva, ºe najmen²ie £íslo, teda
v©avo, a takisto nesmie by´ dole, takºe musí by´ vpravo hore. Pod ¬ou £íslo

7

4,

nesmie by´

by´ nemºe, to by odporovalo

6 tam by´ takisto
lebo v danom st¨p i sa uº raz na hádza. A preto pod ²tvorku dosadíme 5. Ostalo nám 7 a 6 a tie
ho doplníme tak, aby zdola hore £ísla klesali pod©a podmienky, a teda niº²ie bude 7 a vy²²ie 6.

podmienke klesania hodnoty doprava (na©avo od nej by sme uº nemali £o vy²²ie da´). íslo
nemºe,
jednodu

Odpove¤: Doplnený ²tvor£ek vidíme na obrázku £íslo 1.
Komentár: Rie²enia k príkladu, ktorý bol naozaj ©ahký a ²iel vám, boli prevaºne pekné a správne. Stalo

sa, ºe ste nám vysvetlili svoje kroky menej, ako a pre£o ste doplnili konkrétne £íslo a nie iné, a za to sme
museli £o - to strhnú´.

Príklad £. 2 (opravovala Marka):
Zadanie:
Rie²enie: Vypí²me si, £o by znamenalo klamstvo jednotlivý h me²´anov:

1
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•
•
•
•
•

→ párne £ísla
Segree → £ísla ≤ 13.
Weagull → 1, 4, 9, 16, 25
Trropsek → £ísla od 1 po 31
Zorro → £ísla > 16
Marrot

okrem

1, 8, 27

Ke¤ sa na to teraz pozrieme, vidíme, ºe Zorro a Segree nemºu sú£asne klama´, pretoºe neexistuje £íslo,
ktoré by bolo sú£asne najvia

13

a via

ako

16. To znamená,

ºe jeden z ni h hovorí pravdu. Marrot, Weagull

a Trropsek klamú.
Ne h pravdu hovorí Segree. Takºe sú to £ísla vä£²ie ako

16

a

25.

Av²ak párne je len £íslo

16

13.

Pod©a Weagulla to potom mºu by´ len £ísla

(pod©a Marrot). Na Trropseka to sedí, ale pod©a Zorra to

16

nemºe

by´. Takºe Segree klame.
Ne h teda pravdu hovorí Zorro. Budú to £ísla
len £ísla

1, 4, 9.

Z ni h je párne len £íslo

4,

≤ 16.

Pod©a Segree

≤ 13,

teda od Weagullea nám zostanú

ktoré vyhovuje aj Trropsekovi.

Odpove¤: Krá© pjde na ob hádzku ob hodný h miest

4.

de embra.

Komentár: Príklad ste zvládli na výbornú, niektorí pra ne pomo ou vy²krtania v²etký h spolo£ný h moº-

ností, iní preh©adnými tabu©kami. Ale takmer v²et i na plný po£et bodov :o)

Príklad £. 3 (opravovali Ma´o, Jumaj):
Zadanie:
Rie²enie: V²imnime si vetu  erm aj priamy útok pre²lo dvanás´krát menej ºiakov, ako je po£et ºiakov,

£o nepre²li ²erm. Zo zadania vieme, ºe tý h, £o nepre²li ²erm, je
útok, je

36,

a preto tý h, £o pre²li ²erm aj priamy

36/12 = 3.

Uvedomme si, ºe tý h, £o nepre²li stre©bu z luku, je

41 − 12 = 29,

pretoºe v²etký h sa i h zú£astnilo

41.

Teraz ak sa pozrieme na výrok  Stre©bu z luku aj priamy útok nepre²lo o ²es´ ºiakov via , ako je po£et
ºiakov, £o nepre²li stre©bu. To vlastne znamená, ºe stre©bu z luku aj priamy útok nepre²lo
ºiakov, teda stre©bu z luku aj priamy útok pre²lo

41 − 35 = 6

29 + 6 = 35

ºiakov.

alej máme výrok  Stre©bu z luku aj ²erm pre²lo trikrát menej ºiakov, ako pre²lo aj stre©bu z luku aj
priamy útok. Vieme, ºe stre©bu z luku aj priamy útok pre²lo
²erm pre²li

6/3 = 2

6

ºiakov, z £oho vyplýva, ºe stre©bu z luku aj

ºia i.

Ak vieme, ko©ko ©udí pre²lo aj stre©bu z luku aj ²erm, mºeme pod©a výroku  Priamy útok pre²lo
²tyrikrát via

4·2=8

ºiakov, ako je po£et ºiakov, £o pre²li aj stre©bu z luku aj ²erm zisti´, ºe priamy útok pre²lo

ºiakov.

Teraz mºeme pouºi´ výrok  V²etky tri predmety pre²lo o sedem ºiakov menej, ako je po£et ºiakov, £o
pre²li priamy útok. Z neho vyplýva, ºe v²etky tri predmety pre²lo
²ermom pre²lo

41 − 36 = 5

8−7 = 1

ºiak. E²te treba doda´, ºe

ºiakov.

Teraz h eme zisti´, ko©ko ºiakov pre²lo aspo¬ jedným predmetom. Budeme to ráta´ tak, ºe si vypo£ítame,
ko©ko ºiakov pre²lo daným predmetom a ni£ím iným a tieto po£ty s£ítame. Musíme si uvedomi´, ºe ºiak,
ktorý pre²iel v²etky tri predmety, musel prejs´ kaºdým predmetom, a teda je zahrnutý v
ºiakov kaºdého z predmetov. To znamená, ºe ak

elkovom po£te

h eme zisti´, ko©ko ºiakov pre²lo aspo¬ jedným predmetom,

tak ak zarátame toho jedného, £o pre²iel v²etky predmety pre jeden z ni h, uº ho nebudeme ráta´ v ostatný h
dvo h. Toto isté platí aj pre ºiakov, ktorí pre²li iba dva predmety. Ak teda

1

ºiak pre²iel v²etky predmety,

tak ke¤ ho ne heme zaráta´ via krát, nesmieme ho zaráta´ ani v tý h, £o pre²li po dva, ani v tý h, £o
pre²li jedným predmetom. Ak teda odpo£ítame od po£tov ºiakov, £o pre²li po dva predmety toho jedného,
dostaneme po£ty ºiakov, £o pre²li iba tie dva predmety a ni£ iné. Aby sme dostali ºiakov, £o pre²li iba
jedným predmetom, musíme od pvodný h £ísel od£íta´ toho jedného, £o pre²iel v²etky predmety, a po£ty

1 + (2 −
1) + (3 − 1) + (6 − 1) + (12 − (6 − 1) − (2 − 1) − 1) + (5 − (3 − 1) − (2 − 1) − 1) + (8 − (6 − 1) − (3 − 1) − 1) = 15.
Odpove¤: Aspo¬ jeden test pre²lo 15 bojovníkov.

ºiakov, £o pre²li iba dva predmety také, ºe jeden je ten, ktorý rátame. Takºe to bude vyzera´ takto

Komentár: Hore ukázané rie²enie je len jedno z moºný h, moºnosti sa ale

príklad napísali za krásny h

10

elkom podobali. Ve©ká £as´ ste

bodov, niektorí z vás v²ak po£ítali po£et bojovníkov, £o pre²lo, ako sú£et

2
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tý h, £o pre²li priamy útok, stre©bu z luku a ²erm, alebo zabudli nie£o pripo£íta´ £i odpo£íta´, prípadne
málo zdvodnili svoj postup. Celkovo vás ale

hválime.

Príklad £. 4 (opravovala gabika):
Zadanie:

a aj b
4 + 9 = 13. Teda
b tieº vieme, ºe je

Rie²enie: Príklad sa dá rie²i´ via erými spsobmi, ukáºeme si jeden z ni h. Zadanie nám hovorí, ºe

sú dvoj iferné £ísla men²ie ako
+

iferný sú£et

b=b

Najvä£²í

iferný sú£et, aký takéto £íslo mºe ma´ je

a aj b by´ aspo¬ 40. O £ísle
40 a 50 sú 41, 43 a 47. Rozoberme tieto prípady:
• Ak b = 41, tak a = 53  iferný sú£et b = 53 − 4 − 1 = 48. Skontrolujme, £i sú splnené v²etky
podmienky zo zadania. Pod©a toho, ako sme i h na²li, vieme, ºe b je prvo£íslo a a + iferný sú£et
b = 53. a + b = 48 + 41 = 89 je prvo£íslo. Obe £ísla sú dvoj iferné a men²ie ako 50. b + iferný sú£et
a = 41 + 4 + 8 = 53. Teda dvoji a 48 a 41 sp¨¬a zadanie.
• Ak b = 43, tak a = 53  iferný sú£et b = 53 − 4 − 3 = 46. Aj v tomto prípade platí, ºe a + b =
46 + 43 = 89, £o je prvo£íslo. b + iferný sú£et a = 43 + 4 + 6 = 53. Aj dvoji a 46 a 43 vyhovuje.
• Ak b = 47, tak a = 53  iferný sú£et b = 53 − 4 − 7 = 42. Znova a + b = 42 + 47 = 89, £o je prvo£íslo.
b + iferný sú£et a = 47 + 4 + 2 = 53. Aj tretia dvoji a je rie²ením.
Odpove¤: Myslenými £íslami a a b mºu by´ dvoji e 48 a 41, 46 a 43 alebo 42 a 47.
aby

a

50.

+

iferný sú£et

a = 53,

musia

prvo£íslom, to nám dáva iba tri moºnosti. Prvo£ísla medzi

Komentár: Ve©a z vás príklad vyrie²ilo správne. Postupy boli rzne, vä£²ina z ni h správny h. Naj£astej²ou

hybou bolo, ºe ak ste skú²ali moºnosti, tak ste i h neodskú²ali v²etky a preto ste nena²li v²etky rie²enia.

Príklad £. 5 (opravovali Zuzka, Maggie):
Zadanie:
Rie²enie: Ch eme zisti´, ko©ko najmenej matrio²iek musí by´ vidno. Za£neme teda od najmen²ieho moºného

po£tu, teda od jednej. Len jedna matrio²ka v²ak nemºe by´ vidno, pretoºe uº prvá podmienka vyºaduje,
aby v©avo od

A

boli nejaké matrio²ky a tie by tam nemohli by´, keby boli v²etky naskladané do seba a

vidite©ná by bola len jedna.
Je moºné, ºe by bolo vidno dve?

B

musí ma´ v©avo od seba jednu men²iu matrio²ku, £o je jedine

A. A

v²ak musí ma´ v©avo od seba e²te tri vä£²ie matrio²ky. Minimálny po£et vidite©ný h matrio²iek by musel
by´ tri.
Vieme dosiahnu´, aby boli vidite©né tri matrio²ky? Boli by tam spomínané

a e²te tri matrio²ky

G, ktoré vpravo má ma´ vä£²iu matrio²ku, £o mºe by´ len H . Ke¤ºe H
2 men²ie, nemºe by´ úplne vpravo, a teda bude v strede, a do¬ sa dá A. alej
D má ma´ dve men²ie v©avo, teda A, B alebo C , a ke¤ºe od B vpravo nemºe by´, tak musí by´ D úplne
vpravo, v ¬om bude B , ale nemºe v ¬om by´ C . C má ma´ vpravo od seba 4 vä£²ie. Keby bolo v strede,
tak by vpravo mohlo ma´ len D , E , F . Z toho vyplýva, ºe C musí by´ v©avo. Od F v©avo musí by´ jedno
vä£²ie a preto musí by´ v strede. Ak by bol vpravo, mal by v©avo od seba H aj G, ktoré sú vä£²ie a ak by
vä£²ie od

A.

A, B

Teraz si zoberieme

musí ma´ vpravo od seba e²te

bol v©avo, nemal by ºiadne. Teraz je rozostavenie také, ako vidíme v tabu©ke 1 (zapísanie matrio²iek pod
seba znamená, ºe sú v sebe vloºené).
G

H

D

C

F

B

A
Tabu©ka 1: Rozostavenie pri 3 vidite©ný h matrio²ká h
Aby

A

3 vä£²ie, zostávajú e E by muselo by´ napravo. Potom by v²ak C nemalo
4 vä£²ie. iºe tri matrio²ky by´ nemºu. 4 matrio²ky vidite©né v²ak by´ mºu. Rozostavené

malo v©avo od seba

napravo od seba

mºu by´ tak, ako je znázornené v tabu©ke £íslo 2, resp. 3.
Ke¤ºe sme dokázali, ºe na

4

matrio²ky to ide a na menej nie, tak

ktoré mºe by´ vidno.
Odpove¤: Mºe by´ vidno najmenej

4

matrio²ky.

3

4

je ur£ite najmen²í po£et matrio²iek,
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G

E

C

H

D

F

B

A
Tabu©ka 2: Rozostavenie pri 4 vidite©ný h matrio²ká h, verzia 1
E

G

C

H

D

F

B

A
Tabu©ka 3: Rozostavenie pri 4 vidite©ný h matrio²ká h, verzia 2

Komentár: Vä£²ina rie²ení bohuºia© nemala zdvodnené, pre£o sú 4 najmenej a preto sa body strhávali.

Zárove¬ treba upozorni´ na pozorné £ítanie zadania, lebo sa na²li aj takí, ktorí si nev²imli, ºe matrio²ky sa
dajú sklada´ do seba.

Príklad £. 6 (opravovali Tete, Bendºi):
Zadanie:
Rie²enie: Príklad mal nieko©ko spsobov rie²enia, my si ukáºeme jeden. Najprv si vypo£ítame vek v²etký h

ºien. Kaºdá ºena je o 5 rokov mlad²ia, ako jej muº, takºe musí plati´:
ºeny+muºi= 151
2· ºeny+3 · 5 = 151
2· ºeny+15 = 151
2· ºeny= 136
ºeny= 68
Ke¤ºe majú ºeny dokopy

68

rokov, tak muºi musia ma´

151 − 68 = 83

rokov. Zo zadania vyplývajú

3

moºnosti:
1. Pethor a Iwonnwe sú manºelia.
2. Pestark a Iwonne sú manºelia.
3. Pestark ani Pethor nie sú manºelia Iwonne.

Moºnos´ 1:

Zo zadania vieme, ºe Pethor a Iwonne majú spolu

potom musí pod©a zadania plati´, ºe Pethor je o

5

Iwonne+Pethor=
Iwonne+Iwonne+5

2·

48

rokov. Ak sú Pethor a Iwonne manºelia,

rokov star²í, ako Iwonne. Takºe by muselo plati´:

48
= 48

43
Iwonne= 21, 5

Ke¤ má Iwonne

21, 5,

Iwonne=

tak Pethor musí ma´ o 5 rokov via , teda

26, 5.

alej vieme, ºe Pestark a Iwonne

52 rokov. Teda Pestark má 52 − 21, 5 = 30, 5 rokov. Teraz si vypo£ítame vek Pelokiho. Vieme, ºe
83 rokov. Preto, ak od tohto sú£tu odrátame veky Pestarka a Pethora,
ktoré sme uº vypo£ítali, dostaneme vek Pelokiho. Je to teda: 83− 30, 5− 26, 5 = 26 rokov. Nasleduje výpo£et
veku Aletrren. Tá je pod©a zadania o rok mlad²ia, ako Pethor, teda má 26, 5 − 1 = 25, 5 rokov.
Ako si mºeme v²imnú´, Aletrren je o 5 rokov mlad²ia, ako Pestark. A to, £i sú manºelia, sa dá overi´
výpo£tom veku Jannuy. Postupujeme podobne ako u muºov. Vieme elkový vek ºien  68 a veky Aletrren
a Iwonne. Vek Jannuy bude teda rozdiel 68 − 25, 5 − 21, 5 = 21.
Jannua je mlad²ia o 5 rokov len od Pelokiho, posledného muºa, ktorý e²te nemá partnerku, £ím sa nám
majú spolu

v²et i traja muºi majú dohromady

potvrdilo aj tvrdenie, ºe Aletrren je manºelka Pestarka.

Moºnos´ 2:

Zo zadania vieme, ºe Pestark a Iwonne majú spolu

potom musí plati´, ºe Pestark je o

5

52

rokov. Ak sú Pestark a Iwonne manºelia,

rokov star²í, ako Iwonne. Takºe by musela plati´ aj rovni a:

4
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Iwonne+Pestark=

52
Iwonne+Iwonne+5 = 52
2· Iwonne= 47
Iwonne= 23, 5
28, 5 rokov. alej zo zadania
vieme, ºe Pethor a Iwonne majú spolu 48 rokov. Teda Pethor má 48−23, 5 = 24, 5 rokov. Pethorova manºelka
by mala ma´ 19, 5 roka (24, 5 − 5 = 19, 5).
Teraz si vypo£ítame vek Pelokiho. Máme vek dvo h muºov a elkový sú£et vekov 83, teda výsledný
Pelokiho vek bude 83 − 28, 5 − 24, 5 = 30. Jeho manºelka by musela ma´ 25 rokov (30 − 5 = 25). Aletrren
je pod©a zadania o rok mlad²ia, ako Pethor, teda má 24, 5 − 1 = 23, 5 rokov. Lenºe ako si mºeme v²imnú´,
Aletrren nemá manºela, lebo Peloki by mal ma´ 25 ro£nú a Pethor 19, 5 ro£nú, no Aletrren má 23, 5. Preto
Ke¤ má Iwonne

23, 5

rokov, potom Pestark musí ma´ o 5 rokov via , teda

táto moºnos´ nemá rie²enie.

Moºnos´ 3:

Ke¤ºe Iwonne nie je manºelkou ani Pethora ani Pestarka, tak musí by´ manºelkou Pelokiho.

Pethor potom mºe ma´ za manºelku bu¤ Jannuu alebo Aletrra, ale pod©a zadania Aletrra je len o rok
mlad²ia od Pethora, a nie o

5.

Teda Pethor má za manºelku Jannuu a Pestark ma za manºelku Aletrren.

Zo zadania ¤alej vyplýva, ºe veky Iwonne a Pethora majú sú£et vekov
Aletrren, teda sú£et vekov Iwonne a Aletrren je
vek Jannuy pomo ou rozdielu

68 − 47 = 21.

47.

27

a Pethor má o rok via , ako

68,

Pretoºe sú£et vekov ºien je

Jej manºel Pethor má potom o

uº zo sú£tu vekov Iwonne a Pethora rátame vek Iwonne (48
via , £iºe

48

− 26 = 22)

5

vieme z toho vypo£íta´

rokov via , £iºe

26.

a jej manºel Peloki má o

A teraz

5

rokov

rokov.

A nakonie

zo sú£tu veku muºov vypo£ítame vek Pestarka:

má potom znova o

5

rokov menej, teda

83 − 27 − 26 = 30.

Jeho manºelka Aletrren

25.

Odpove¤: Vysledky sú dva:

1. Pethor
2. Pethor

(26, 5) a Iwonne (21, 5), Peloki (26) a Jannua (21), Pestark (30, 5) a Aletrren (25, 5)
(26) a Jannua (21), Peloki (27) a Iwonne (22), Pestark(30) a Aletrren (25)

Komentár: Príklad sme uznali aj ak ste rátali len v mnoºine prirodzený h £ísel v¤aka ve©kému po£tu

rie²ite©ov, ktorí rie²ili tento príklad práve týmto spsobom. No nabúdu e sa to uº nemusí sta´, tak si dávajte
pozor pri £ítaní zadania.

Príklad £. 7 (opravovali Hanka, Muro):
Zadanie:
Rie²enie: Ako prvé si ozna£me pvodné £íslo

abc.

Pozrime sa, aké £ísla sú vhodné na miesto

£íslo je troj iferné, a teda ak ho obrátime, tak na mieste stoviek bude
toto obrátené £íslo pri£ítame k pvodnému, tak ak

b + b (£íslo

b.

Vieme, ºe

a na mieste jednotiek bude

a.

Ke¤

na mieste desiatok sa oto£ením nemení) bude

a + c a toto £íslo bude palindrómom.
5, 6, 7, 8 alebo 9. To je sí e pekné, ale toto
platí aj pri druhom sú£te, ke¤ºe £íslo má by´ stále troj iferné. Teda b + b musí by´ 10 a via a kon£i´ na
aspo¬ 5, teda 15 a via . A to vyhovuje len pre b = 8 alebo b = 9.
Teraz sa pozrime na miesta a a c. Vieme, ºe £íslo po dvo h sú£to h musí by´ stále troj iferné, takºe £íslo
na mieste stoviek nesmie presiahnu´ 10. íslo na mieste stoviek je vlastne a + c + 1, pretoºe uº vieme, ºe
b + b musí by´ via , ako 10, a teda sa nám okrem £ísel a + c pri£íta e²te jednotka zo sú£tu £ísel na mieste
desiatok. Vieme teda, ºe a + c + 1 < 10, ale toto je e²te iba po prvom s£ítaní. Pozrime sa teda, ako bude
menej, ako
Preto

b+b

10,

c

tak na mieste stoviek aj jednotiek tohto sú£tu bude

musí by´ bezpodmiene£ne

10

a via , teda

b

musí by´

vyzera´ na²e £íslo po prvom sú£te.
Na mieste jednotiek je
je

a + c + 1.

a + c,

na mieste desiatok je

6

(ak

b = 8)

alebo

8

b = 9) a na mieste stoviek
a + c + 1 + a + c + 1. A tým

(ak

Ak opä´ £íslo obrátime a s£ítame, potom na mieste stoviek bude

2a + 2c + 2 < 10, z £oho vidíme, ºe a + c < 4. Pvodné £íslo pred oto£ením aj po oto£ení
ier musí by´ troj iferné, teda a ani c nesmú by´ 0. Navy²e £íslo nesmie by´ palindrómom (a 6= c), preto
aby nerovnos´ a + c < 4 platila, jedno bude 1 a druhé 2. Zo zadania £íslo cba musí by´ vä£²ie, ako abc, teda
c > a, £iºe a = 1 a c = 2.
íslo abc je teda 182 alebo 192. Máme uº iba 2 moºnosti a teda vyskú²a´, ktorá je správna, nám nijako
pádom vieme, ºe
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neublíºi.

182 + 281 = 463, 463 + 364 = 827, 827 + 728 = 1555, 1555 + 5551 = 7106
7106

v²ak nie je palindrómom a teda táto moºnos´ je nesprávna.

192 + 291 = 483, 483 + 384 = 867, 867 + 768 = 1635, 1635 + 5361 = 6996
Hurá, vy²iel nám palindróm a teda máme jediné správne rie²enie.
Odpove¤: Pri svojom druhom pokuse Ariadne za£ínala £íslom

192.

Komentár: Vä£²ina z vás mala príklad správne, mnohí ste body strá ali len preto, ºe ne£ítate poriadne

zadanie, prípadne robíte

hyby v s£ítavaní. Na takéto ve i si treba da´ pozor, lebo aj ke¤ uvaºujete správne,

mºete ma´ kvli takýmto hlúpostiam rie²enie zle.

Príklad £. 8 (opravoval Zajo):
Zadanie:
Rie²enie: Po£as rie²enia nás budú zaujíma´ len niektoré body, lebo ostatné nepotrebujeme a nezáleºí nám,

akej budú farby. Tieº je potrebné vedie´, ºe obsah trojuholníka vypo£ítame ako polovi u sú£inu jednej z jeho
strán a vý²ky na danú stranu.
Ak by boli tri alebo ²tyri z vr holov ²tvor a rovnakej farby, tvorili by trojuholník s obsahom

50 m2

a

príklad je hotový. Ak nie, tak sú práve dva body jednej a práve dva body druhej farby. Vznikajú nám dve
moºnosti a to ºe body rovnakej farby spája strana, alebo uhloprie£ka.

AB . Proti©ahlú stranu, ktorej okrajové body sú tým pádom inej farby,
BC a AD boli zvy²né dve strany ²tvor a. Zoberme si stred strany AD a
2
ozna£me ho S . Ak je rovnakej farby, ako A a B , tak trojuholník ABS má obsah 25 m . Ak nie, tak je farby
2
ako C a D , a trojuholník CDS má obsah 25 m (obsah je taký, lebo vý²ka bola vºdy 5, do polovi e strany
AD , zatia© £o strana vºdy 10).
Ak i h spája uhloprie£ka ²tvor a, ozna£me ju AC , a ostatné dva vr holy ²tvor a B a D , ne h má strany
AB , BC , CD a AD . Ozna£me opä´ stred strany AD písmenom S . Ak je S farby ako A a C , tak trojuholník
ACS má obsah 25 m2 . Ak je farby ako B a D , tak trojuholník BDS má obsah 25 m2 (obsah je taký, lebo
vý²ka bola vºdy 10, aº k proti©ahlej strane BC , zatia© £o strana vºdy 5, od vr holu po S ).
Ak i h spája strana, ozna£me si ju

ako

A

a

B,

ozna£me

CD ,

tak, aby

Odpove¤: Na obvode sa vºdy dajú nájs´ tri body tvoria e trojuholník daný h vlasností.
Komentár: Vä£²ina mala príklad správne, ostatní ste na to len zle i²li.

Príklad £. 9 (opravoval Pe´o):
Zadanie:
Rie²enie: V prvej etape sme si mali zvoli´ postupnos´ znakov (¤alej len

Z)

a hláv (H ) tak, aby sme mali

vä£²iu ²an u na výhru, akú má postupnos´ ²tyro h hláv (HHHH ). Kaºdá postupnos´ musí ma´ svoj za£iatok

HHHH . Tá mºe bu¤ za£a´ hne¤ od za£iatku alebo po nejakom Z . Z toho vidno,
ZHHH , tak nad HHHH vyhráme vºdy, okrem prípadu, kedy HHHH padne
rovno na za£iatku. A ke¤ºe je 16 rzny h postupností, ktoré mºu na za£iatku padnú´, ale len jedna z ni h
je HHHH , tak máme ²an u 15/16 (15 nám vyhovujú i h postupností, zo 16 moºný h) na výhru. To, ºe
nejaká postupnos´ má vä£²iu ²an u na výhru ako iná, budeme zna£i´ symbolom >, teda v na²om prípade
ZHHH > HHHH .
a inak to nie je ani pri

ºe ak si zvolíme postupnos´

Z úvah pouºitý h pri h©adaní na²ej postupnosti v prvej etape sme mohli nadobudnú´ dojem, ºe postupnosti, ktoré sa dajú hodi´ tesne pred postupnos´ou, proti ktorej hráme, majú vä£²iu ²an u na výhru, ako
daná postupnos´. Po¤me to vyskú²a´ aj pri druhej etape. Postupnosti, ktoré sa mºu objavi´ tesne pred

HHHZ , sú HHHH a ZHHH . Vy²²ie sme ukázali, ºe ZHHH > HHHH , tak sa zameriame na porovnanie
ZHHH a HHHZ . Na to, aby sa mohla objavi´ postupnos´ HHHZ , musí sa najskr objavi´ HHH . Tá sa
mºe objavi´ bu¤ hne¤ od za£iatku hádzania alebo po nejakom Z . an a, ºe sa objaví na za£iatku, a teda
ºe HHHZ vyhrá nad ZHHH , je 1/8 (jedna postupnos´ HHH z smi h mºný h). Pri zvy²ný h siedmi h
postupnostia h sa ur£ite objaví aº po nejakom Z a preto pri ni h vyhrá ZHHH . To bude na²a postupnos´
v druhej etape.
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Porovnáva´ ²an e na výhru taký hto rozdielny h postupností priamo je náro£né, preto sa pokúsime nájs´
nejakú ¤al²iu postupnos´, ktorá i h spája. Tú nájdeme tak, ºe sa pozrieme na postupnosti, ktoré sa mºu
vyskytnú´ pred niektorou z dvoji e
objavi´ pred

ZZHH

ZZHH

HZZZ .

a

V tabu©ke 4 sú vypísané postupnosti, ktoré sa mºu

jeden alebo dva hody dozadu.
teraz

ZZHH

ւց
jeden hod dozadu

HZZH

ZZZH

ւց
dva hody dozadu

HHZZ

ZHZZ

ւց
HZZZ

ZZZZ

Tabu©ka 4: Pred hádzajú e postupnosti

ZHHH > HHHZ , a ke¤ºe obe strany min e majú rovnakú ²an u padnú´, tak
HZZZ > ZZZH . Ak sa nám podarí ukáza´, ºe ZZZH > ZZHH , z £oho budeme vedie´, ºe platí
HZZZ > ZZHH , budeme si vedie´ vybra´ postupnos´ pre tretiu etapu. Tak po¤me na to. Obe postupnosti
(ZZHH aj ZZZH ) za£ínajú ZZ , preto nám sta£í zisti´, ktorá z ni h má vä£²iu ²an u sa vyskytnú´, ke¤
uº padlo ZZ . Sú ²tyri moºnosti, aká dvoji a mºe po tom padnú´: HH , HZ , ZH a ZZ . Ak padne HH ,
vyhrá ZZHH , ak HZ , nevyhrá nikto, ak ZH , vyhrá ZZZH a ak ZZ , tak tieº vyhrá ZZZH (rozmyslite si
pre£o). Tým sme ukázali, ºe platí HZZZ > ZZHH , teda pre tretiu etapu si vyberieme postupnos´ HZZZ .
Odpove¤: Pre prvú a druhú etapu si zvolíme postupnos´ ZHHH a pre tretiu HZZZ . Ke¤ºe sme si
Vy²²ie sme uº ukázali, ºe

platí aj

v kaºdej etape zvolili postupnos´, ktorá má vä£²iu ²an u na výhru, ako tá, proti ktorej hráme, tak aj na
výhru

elej hry máme vä£²iu ²an u.

Komentár: Príklad bol z tý h ´aº²í h, £o sa odzrkadlilo aj na po£te rie²ení. Naj£astej²ia

hyba, ktorá sa

vyskytla, bola to, ºe ste z toho, ºe kaºdá postupnos´ má rovnakú ²an u padnú´ v ²tyro h hodo h, usúdili,
ºe je jedno, akú postupnos´ si zvolíte. To by bolo v poriadku, keby sa zadanie pýtalo, ktorá postupnos´ má
vä£²iu ²an u by´ hodená v nejaký h ur£itý h ²tyro h hodo h (napr. v 42.45.). Ale zadanie

h elo, aby ste

vybrali postupnos´, ktorá má vä£²iu ²an u sa objavi´ skr ako zadané postupnosti.

Prémia (opravovali Halu inka, La o):
Zadanie:
Rie²enie: Nedovolíme si neurobi´ na úvod malú reklamu. Jedno skvelé sy hravé ráno sme s Hankou a

Zuzkou nahrali Rie²ky-song, na²u rie²karsku hymnu! A v eufórii z dobre vykonanej prá e sme sa rozhodli
nielen spomína´ na v²etky kraviny, £o sme rie²ite©om popísali za na²i h aktívny h vedú ovský h £ias, ale
rozhodli sme sa to aj znova spravi´! Teda opravova´, kraviny sme samozrejme nepísali (len kreslili).
Vä£²ine z vás sta£ilo na vyrie²enie úlohy

16

min í. Rie²enie vidíte na obrázku 3. Ak by sme v²ak

h eli

opísa´ postup, akým sa rie²enie dalo nájs´, tak vä£²ine pomohlo si utvori´ najprv men²ie min ové útvary zo
²tyro h min í, ako vidíte na obrázku 2.

Obr. 2: Min e zoskupené do min ového útvaru

Tieto min ové útvary následne spojíme do jedného ve©kého kolieska pozostávajú eho zo ²tyro h taký hto
min ový h útvarov, ako vidíte na obrázku 3. Pre rýpavej²í h podotkneme, ºe tri min ové jednotky nesta£ili,
pretoºe by sa dotýkali min e v strede a teda tri min e by sa dotýkali via
Odpove¤: Vám aj nám sa podarilo zadanie splni´ s najmenej
Komentár: Ako sme ve©mi rý hlo zistili, tak

82.05%

16

ako tro h ¤al²í h.

min ami.

z tý h, £o ste prémiu poslali, ste to mali najlep²ie, pár

z vás skoro najlep²ie, ale kaºdý mal zaujímavú my²lienku. Kreslili ste skvelé obrázky a my sme pri poh©ade
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Obr. 3: tyri spojené min ové útvary

Obr. 4: Halu inkin a La ov reprezentatívny smajlík.

na ne usúdili, ºe je to jasný hra í plánik, takºe sa nez©aknite, ak ste svedkami toho, ºe na svojom rie²ení
nájdete bitku Halu inkiný h eufori ký h smajlíkov proti La ovým egmati kým smajlíkom :)
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