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Zadania 2. kola zimnej série 2013/2014
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Na²a adresa:
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Elektroni ké rie²enia:

Príklad £. 3:
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Bojovní i v meste nemali ve©mi £o robi´, a tak sa rozhodli nav²tívi´ miestne vý vikové

stredisko, kde sa trénovali

hlap i a diev£atá nad 18 rokov na bojovníkov.

lukom, z ²ermu a z priameho útoku. Stre©bu z luku pre²lo
útok pre²lo ²tyrikrát via

12

41 ºiakov robilo test zo stre©by
36 ºiakov a priamy

ºiakov, ²erm nepre²lo

ºiakov, ako je po£et ºiakov, £o pre²li aj stre©bu z luku aj ²erm. Stre©bu z luku

aj ²erm pre²lo trikrát menej ºiakov, ako pre²lo aj stre©bu z luku aj priamy útok. V²etky tri predmety
pre²lo o sedem ºiakov menej, ako je po£et ºiakov, £o pre²li priamy útok. Stre©bu z luku aj priamy
útok nepre²lo o ²es´ ºiakov via , ako je po£et ºiakov, £o nepre²li stre©bu. erm aj priamy útok pre²lo
dvanás´krát menej ºiakov, ako je po£et ºiakov, £o nepre²li ²erm. Ko©ko ºiakov pre²lo aspo¬ jeden test?
Ke¤ uº naozaj nemali po ve£ero h £o robi´, zvolali pár susedov a domá i h a u£ili sa s nimi hry s kartami,
mu²©ami i min ami:
Príklad £. 9:

Zahráme sa s vami hru: Budeme hádza´ min ou a

zapisova´ postupnos´ hláv a znakov. V prvej etape budeme ma´ postupnos´ hlava-hlava-hlava-hlava a v druhej budeme ma´ postupnos´
hlava-hlava-hlava-znak. Vy si pre prvú a druhú etapu vybriete ©ubovolnú inú postupnos´ d¨ºky ²tyri (mºu by´ rzne). V tretej etape si
vyberiete bu¤ postupnos´ znak-znak-hlava-hlava, alebo hlava-znakznak-znak a my budeme ma´ to, £o ste si nevybrali. Vo v²etký h
etapá h hodíme 1000000-krát min ou a výsledky hádzania budeme
zapisova´, aº dokým sa neobjaví na²a alebo va²a postupnos´. Vyhráva
samozrejme ten, koho postupnos´ sa objavila. Va²ou úlohou je vybra´ si postupnos´ tak, aby ste mali
vä£²iu ²an u na výhru, ako my.
Po dvo h d¬o h neznesite©ného ni£ nerobenia bojovníkov kone£ne zvolal generál Tarr, aby im objasnil, ako
pjdu ve i ¤alej. Voja i si vzali ve i a vybrali sa spolu do prístavu, kde po prí hode do mesta na²li generála.
Ke¤ od hádzali z do£asný h domovov, domá i im s©ubovali, ºe ak budú kedyko©vek £oko©vek potrebova´,
majú sa vráti´ a oni im pomºu.
Príklad £. 1: Po

este k prístavu sa im prihovoril jeden z me²´anov. Tento obyvate© mesta sa rozhodol

vytvori´ troj²tvore . Vytvoril ho tak, ºe zobral 3 ²tvor e rozdelené na 9 polí£ok (3×3) a prekryl i h.
Výsledkom bol troj²tvore

na obrázku 1. Potom si v²imol, ºe do troj²tvor a vie vpisova´ £ísla 1 aº 9

tak, aby vzniknutý troj²tvore

•
•
•

bol magi ký. Na to je potrebné splni´ nasledujú e pravidlá:

ísla v riadko h/st¨p o h sa neopakujú.
V kaºdom z tro h prekrývajú i h sa ²tvor ov sa na hádza kaºdé z £ísel 1 aº 9.
Je potrebné riadi´ sa ²ípkami nasledovne:

•

ípka jedným smerom zna£í, ºe £ísla týmto smerom klesajú. Ak je teda ²ípka ur£ená z©ava
doprava, potom prvé £íslo v riadku je najvä£²ie a kaºdé ¤al²ie £íslo napravo je men²ie.

•

ípka s otáznikom v st¨p i zna£í, ºe ak zoberieme prostredné £íslo st¨p a (teda £íslo v 3.
riadku), potom £ísla smerom nahor klesajú a £ísla smerom nadol majú neznáme poradie.

Aký bol magi ký troj²tvore
Ke¤ºe

tohoto pána?

esta bola pomerne dlhá a nikto nemal ni£ proti, tento pán im dal ¤a©²iu hádanku.
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Obr. 1: Troj²tvore

Myslím si £ísla a a b. Viem o ni h nasledujú
b je prvo£íslo
a + b je prvo£íslo
a aj b sú dvoj iferné £ísla men²ie ako 50
a+ iferný sú£et b = b+ iferný sú£et a = 53
sú myslené £ísla a a b?

Príklad £. 4:

•
•
•
•
Aké

e:

Ke¤ pri²li na námestie pred prístavom, prekvapilo i h, ºe tam uº bol zástup aký hsi vojakov a pred nimi
stál sám krá© Mindelax aj s generálom Tarrom.

Príklad £. 5: Títo voja i neboli oble£ení tak, ako Mortrix alebo Ariadne. Mali smie²ne uniformy, ktoré

i h

elý h zagu©a´ovali, aº vyzerali ako matrio²ky. Ariadne sa z nudy za tieto dva dni nau£ila vymý²©a´

príklady a ke¤ videla tý hto vojakov, jeden jej hne¤ napadol: Na stole je osem matrio²ok. Ke¤ºe sú to
matrio²ky, tak niektoré mºu by´ vo vnútri iný h.
Ak i h pomenujeme od

A

po

H

od najmen²ej po najvä£²iu, tak o i h rozostavení platí nasledovné:

A má v©avo od seba 3 vä£²ie,
D má v©avo od seba 2 men²ie,
G má vpravo od seba 1 vä£²iu,
H má vpravo od seba 2 men²ie,
F má v©avo od seba 1 vä£²iu,
B má v©avo od seba 1 men²iu,
C má vpravo od seba 4 vä£²ie a
E má vpravo od seba 3 men²ie matrio²ky.
Ko©ko najmenej matrio²ok mºe by´ vidno?

Mortrix s

elou skupinou sí e krá©a ako malí vídavali, ke¤ kaºdoro£ne ob hádzal hlavné ob hodné trasy a

ne hával sa obdarováva´ od

hudobný h ob£anov, no stretnú´ ho, ako stojí na vlastný h a nie na koni, to

bolo nie£o.

Príklad £. 2: Krá© kaºdoro£ne organizuje v de embri ob hádzku ob hodný h miest. Zamestnal nového

rad u a ten teraz zis´oval, aké £íslo má de¬, kedy sa táto túra za£ína. Preto sa spýtal piati h me²´anov:

•

Marrot mu povedala, ºe to je nepárne £íslo.
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•
•
•

Segree mu povedala, ºe to je via , ako 13.

•

Zorro mu povedal, ºe je to najvia

Weagull mu povedal, ºe toto £íslo nie je výsledkom násobenia prirodzeného £ísla samým sebou.
Trropsek mu povedal, ºe mu toto £íslo vyjde práve vtedy, ke¤ prirodzené £íslo vynásobí samým
sebou a výsledok vynásobí e²te raz pvodným £íslom.
to©ko, ako aktuálny ro£ník Rie²ok.

Rad a ale vie, ºe títo piati me²´ania sú pre²pekulovaní klamári a ºe iba práve jeden z ni h hovorí
pravdu. Viete mu pom ´ s tým, kedy sa táto udalos´ za£ína?
Ke¤ sa bojovní i kone£ne postavili do ako-tak organizovaného zhluku, krá© prehovoril. Rozprával o tý h
istý h ve ia h, o ktorý h im pred troma rokmi rozprával i h velite©. Hovoril dlho a nezáºivne, no v²et i
po£úvali kaºdé slovo. Vedeli, ºe ak im o vojne rozpráva sám krá©, nie£o sa deje. Dlho po tom, ako dorozprával,
bolo ti ho. Skupina £akala, ºe nie£o príde, no krá© sa nakonie

iba zasmial, oto£il,

hytil generála za ple e a

za£al sa s ním lú£i´. Bojovní i nevedeli, £o sa deje, a tak vy£kávali.
Prémia:

Kým vy£kávali, Rramgad zazrel dve deti, ako sa hrajú na jednej z lodí. Malý

hlape

dal

diev£atku takýto príklad: Na stole je nieko©ko rovnaký h min í poukladaný h tak, ºe kaºdá min a leºí
elou stranou na stole a dotýka sa práve tro h ¤al²í h min í. Ko©ko najmenej min í je na stole, aby toto
bolo moºné?

(Pokyn: Pri tejto úlohe sta£í napísa´, aký po£et min í je na stole a aké je i h rozostavenie, aby platili
podmienky zo zadania.)

⋆⋆⋆

Tento príklad je bodovaný inak ako ostatné. Via

informá ií nájde² v pravidlá h.

Presne v okamihu, ke¤ krá© Mindelax aj so svojou druºinou zmizol v jednej z ulí

⋆⋆⋆

ústia ej na hlavnú

estu,

pribehol za generálom Tarrom zady h£aný posol, podal mu zväzok papiera a ©ahol si na zem. Musel prejs´
dlhú

estu. Generál Tarr rozvinul papier a pre£ítal ho.  Zmena plánu. Smerujeme do Werrnetru. Niekto vraj

vyplienil dedinu pod hradbami,

ez ne sa v²ak nedostal, povedal.

Hlas kapitána Tarru znel silne a drazne, no bojovní i si uº zvykli, ºe zlými správami sa generál nedá
ovplyvni´. Skupine nikto nemusel hovori´, £o presne sa stalo. V²et i vedeli, ºe ºiaden z i h nepriate©ov by
sa neodváºil vyplieni´ dedinu rovno pod nosom krá©a a stráºí jeho zámku Pullindrómu. Minimálne ºiaden,
ktorého poznali. . .
Vydali sa napred pohá¬aní nenávis´ou a túºbou po pomste k zabijakom, ktorí ne h ú bojova´ s vojakmi,
ale iba zbabelo vraºdi´ nevinný h dedin£anov.
Príklad £. 6:

Vo Werrnetre kedysi bývali tri manºelské páry. Boli susedia a vieme o ni h len toto:

Pethor, Peloki a Pestark a i h manºelky Iwonne, Aletrren a Jannua majú spolu 151 rokov. Kaºdý muº
je o 5 rokov star²í od svojej manºelky, Pethor je o rok star²í ako Aletrren, Iwonne a Pethor majú
dohromady 48 rokov, Pestark a Iwonne 52 rokov. Ur£te manºelské páry a vek jednotlivý h osb.
O dva dni pri²li do Werrnetru, zdanlivo úplne prázdnej dediny, ktorá by sa nápadne podobala na dedinu
za priesmykom, keby sa hlavná uli a nekrútila okolo kop a aº k vysokým kamenným hradbám

hránia im

zámok krá©a  zámok Pullindróm.
Príklad £. 7:

Vºdy ke¤ sa Ariadne zamyslela nad zámkom, napadli jej príklady, kde sa pouºíva

palindróm: íslu hovoríme, ºe je to palindróm, ak sa rovná £íslu, ktoré dostaneme, ak napí²eme jeho

47774 je palindróm.
Ariadne zobrala £íslo 461, prevrátila £ísli e (získala tak £íslo 164) a s£ítala i h. 461 + 164 = 625. Ariadne
elý postup e²te dvakrát zopakovala. 625 + 526 = 1151. 1151 + 1511 = 2662. Na jej ve©ké prekvapenie
jej vy²lo £íslo 2662, ktoré je palindróm. Bola zvedavá, £i je to len náhoda, alebo jej palindróm vyjde
ifry v opa£nom poradí  teda sa odpredu aj odzadu £íta rovnako. Napríklad £íslo

vºdy. Zobrala teda iné troj iferné £íslo. Prevrátila jeho £ísli e a dostala tak vä£²ie £íslo, ako to pvodné.
S£ítala i h, no výsledok nebol palindróm. Pro es zopakovala a vy²lo jej opä´ troj iferné £íslo, ktoré v²ak
tieº nebolo palindrómom. Celý postup musela zopakova´ e²te dvakrát, aby jej kone£ne vy²lo ²tvor iferné
£íslo, ktoré bolo palindrómom. Akým troj iferným £íslom Ariadne za£ínala pri svojom druhom pokuse?

3

http://riesky.sk/

Rie²ky  matemati ký kore²ponden£ný seminár

Bojovní i vy²li na prvé men²ie námestie, ke¤ za£uli to dunenie. Zo v²etký h domov, ktoré obklopovali
námestie, sa vyhrnulo zo 10 bojovníkov v ´aºkej £iernej výzbroji a z obidvo h strán uli e pri hádzali ¤a©²í.

Príklad £. 8:

Námestie bolo ²tvor ové, so stranou

a = 10 m.

Predstavte si, ºe by sme kaºdý bod

obvodu námestia ofarbili na modro alebo zeleno. Dokáºte, ºe pre ©ubovolné ofarbenie sa vºdy dajú na
obvode nájs´ body rovnakej farby tak, aby tvorili trojuholník s obsahom aspo¬

25 m2 .

Boli v pas i a teraz uº kaºdému z ni h pripadalo hlúpe, ºe vo²li rovno do slepej uli£ky, úplne bez obozretnosti.
V²et i zaujali obrannú pozí iu a Mortrix

hytil Atiadne za ruku. Jediné, £o jej povedal, bolo:  Ke¤ poviem,

beº dole.
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