MINIMIX – príloha pre žiakov prvého stupňa ZŠ
Riešenia súťažných úloh 2. kola
E3: Opäť sme na cyklistickej trase z úlohy E2. Náš Maťko pomáha zabezpečiť občerstvenie na časovku cyklistov po tejto trase. Jeho úlohou je deň vopred rozviezť
debničky s minerálkami a to takto: K stĺpiku na 2. kilometri 2 debničky, na 4. kilometri 1 debničku, na 9. kilometri 1 debničku a na 14. kilometri 1 debničku. Aby to
zvládol, dostal od organizátorov malý elektrický minimobil, ktorý odvezie okrem neho iba jednu debničku. V noci mu všetky debničky aj minimobil zložia závozníci
z auta na jednom mieste, ktoré si vopred určí, ale musí to byť pri niektorom kilometrovom stĺpiku. Na tom istom mieste Maťko nakoniec minimobil odstaví. Na ktorom
kilometri si má Maťko nechať zložiť všetky debničky a minimobil, aby potom pri ich
rozvážaní od tohto miesta najazdil čo najmenej kilometrov? Koľko kilometrov najazdí s plným minimobilom – teda iba pri jazde s debničkou vnútri?
Riešenie: (podľa Viktórie Hornyákovej, ZŠ s v. j. maď. Nové Zámky)
Ak Maťko nechá zložiť minimobil a debničky pri stĺpiku č. 3, najazdí s plným minimobilom 21 km, pri 4. stĺpiku je to iba 20 km, pri piatom 19 km, pri 6. stĺpiku 20 km
a pri každom ďalšom stĺpiku je to už viac. Preto si Maťko celý náklad nechá zložiť
pri piatom stĺpiku a s plným minimobilom najazdí 19 km. Samozrejme, Maťko spolu
aj s prázdnym minimobilom najazdí dvakrát toľko, teda 38 km.
Poznámka redakcie: Ak by tých debničiek bolo viac, úloha by bola časovo náročná,
preto vám ukážeme ľahký spôsob nájdenia správneho stĺpika. Debničky očíslujete 1,
2, 3, 4, ... a budete ich postupne priraďovať od prvého stĺpika smerom k druhému,
tretiemu, atď. podľa požiadaviek úlohy. Potom hľadaný stĺpik bude ten, na ktorý pripadne prostredná debnička. V našom prípade sú to čísla stĺpikov 3, 3, 5, 10 a 15
a v prostriedku je tretia debnička ktorá pripadne na piaty stĺpik. V matematike má
takýto stĺpik (jeho číslo) svoj názov – nazýva sa medián.
E4: Kristínka rada lyžuje a najradšej má zjazd. Otec ju vždy vyvezie od konca zjazdovky autom po ceste na kopec a ona si zíde po neveľmi prudkej zjazdovke rovno
dole na lyžiach. Odtiaľ ju otec opäť zoberie autom hore. Cesta dole kopcom na lyžiach trvá Kristínke presne tak isto dlho ako otcovi po ceste autom. Auto ide trikrát
rýchlejšie ako Kristínka na lyžiach a cesta zhora dole je o 4 kilometre dlhšia ako
zjazdovka. Aká dlhá je zjazdovka?
Riešenie: Auto ide trikrát rýchlejšie ako Kristínka, preto za ten istý čas prejde trikrát
dlhšiu dráhu, teda dráhu dlhú ako tri zjazdovky. Pretože je to o 4 km viac ako jedna
zjazdovka, tie 4 km sú rovnako dlhé ako dve zjazdovky. Preto má zjazdovka dĺžku 2
km.
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