MINIMIX – príloha pre žiakov prvého stupňa ZŠ
Milí priatelia, žiaci 1. – 4. ročníka!
Podobne ako v minulých rokoch, aj v tomto školskom roku sme vám pripravili
celoštátnu korešpondenčnú súťaž v riešení zaujímavých matematických úloh. Vlaňajší víťazi dostali od firmy CASIO pekné kalkulačky, ktoré sme im zaslali poštou na
adresu školy. Práve teraz prebiehajú rokovania s firmou CASIO o sponzorovaní na
tento školský rok. Učitelia víťazov získali predplatné nášho časopisu na nasledujúci
školský rok.
V prvých troch číslach si nájdete po dvoch úlohách, teda spolu ich bude 6. Za
správne a úplné riešenie každej úlohy môžete získať najviac 10 bodov. V tomto čísle
uverejňujeme úlohy č. 1 a 2. Výsledky a vaše hodnotenie budú uverejnené vždy
v nasledujúcom čísle. Podľa našich pravidiel môžete získať spolu najviac 60 bodov.
Každý žiak, ktorý získa v našej súťaži viac ako 30 bodov, dostane náš diplom úspešného riešiteľa. Vaše úlohy budú patriť do kategórie E a na prvú poslanú úlohu nám
napíšte tieto vaše údaje:
Meno a priezvisko
Škola s adresou a trieda
Meno a priezvisko vášho učiteľa – učiteľky matematiky
Na každú ďalšiu úlohu stačí napísať iba vaše meno.
Súťažné úlohy 1. kola
E1: Maťka sa rada hrá s kockami. Má presne 35 rovnakých kociek a chce z nich zložiť presne dve kocky. Ako to má urobiť, aby jej žiadna kocka neostala, ani nechýbala? Poraďte Maťke a nakreslite jej obrázok, ako tie kocky budú vyzerať.
E2: Maťko sa rád bicykluje. Na cyklistickej trase sú stĺpikmi vyznačené kilometre.
Po každom celom kilometri je na trase stĺpik. Maťko začína svoju cestu pri prvom
stĺpiku a ide až po 15. stĺpik, kde sa otočí späť, ale ide iba po druhý stĺpik, kde sa opäť otočí a ide po 14. stĺpik a takto si cestu po otočke skráti vždy o kilometer. Jeho
cesta sa teda podľa stĺpikov začína takto:
1-15-2-14-3-13-4-12-5 ........... Po poslednej otočke prejde ešte jeden kilometer
a príde k stĺpiku, kde je bufet. Tam si odpočinie, vypije čaj a spočíta si, koľko kilometrov vlastne doteraz prešiel, keď je taký unavený. Pri ktorom stĺpiku je bufet
a koľko kilometrov Maťko na tejto ceste prešiel? Ako dlho mu to trvalo, ak prešiel 20
km za jednu hodinu?
Riešenia týchto prvých dvoch úloh nám pošlite na adresu
Metodicko-pedagogické centrum
MINIMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
najneskôr do 15.

11. 2004 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
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