MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Riešenia súťažných úloh 3. kola
E5: Do miestnosti, v ktorej boli počítače, prišli žiaci. Najskôr si sadli k počítačom po
jednom, ale potom sa jednému počítač neušiel. Potom si sadli k počítačom po dvoch
a jeden počítač ostal neobsadený. Koľko tam bolo detí a koľko počítačov? Úlohu
riešte vyskúšaním rôznych úvah a možností a spolu s odpoveďou nám nakreslite obe
situácie na malom náčrtku.
Riešenie: Podľa prvej podmienky je žiakov o jedného viac ako počítačov. Podľa druhej podmienky je počet žiakov párny, pretože môžu sedieť po dvoch. Tomuto riešenie
po vyskúšaní možností vyhovuje jediná možnosť, a to tri počítače, štyria žiaci. Podľa
zadania úlohy bolo treba obe situácie nakresliť.
E6: Malá Viki rada vymýšľa. Sedela pred tohtoročným kalendárom (2005) a počítala
dni od 1. januára až po 31. december. Zistila, že 31. 12. je 365. deň v roku, ale napríklad aj to, že 12. 4. je 102. deň v roku. Po dlhšom čase naraz vykríkla, že má jeden
zaujímavý deň. Jeho dátum a poradové číslo sú až na bodky rovnaké. Koľko je takýchto dní v tomto roku a ktoré sú to dni?
Riešenie: Po pripísaní poradových čísiel k jednotlivým dňom kalendára vyjde jediný
taký deň, ktorý našla Viki. Je to 26. 9., ktorý je 269. deň v poradí. Veľa vás použilo
počítač. Jeden taký počítačový výpis od Lenky Pipíškovej si môžete pozrieť za výsledkovou listinou, aby ste videli, ako možno využiť počítač pri riešení problémov.
Alexandra Žilková nám napísala, že od októbra už dni nekontrolovala, pretože majú
čísla z dátumov veľké, ale nie je to tak, pretože sú aj tam trojciferné čísla. To ale našťastie nemá vplyv na riešenie, lebo tam skutočne taký deň nie je. Martin Marek
z Trenčína nám dokonca vypočítal, že taký deň je aj v priestupnom roku, ale ten je až
v r. 2008 a vyšlo mu, že to je 16.6. Nám sa to ale nezdá, 16.6. nám nevychádza 166.
deň. Pre vás to je možno dobrá úloha na prázdniny. V priestupnom roku je to ináč,
pretože február má 29 dní a celý rok 366 dní. (Priestupné roky sú tie, ktoré sa dajú
deliť štyrmi bezo zvyšku s výnimkou tých, ktoré sa dajú deliť číslom 100, teda majú na
konci dve nuly. Aj z toho je výnimka, ktorú tvoria roky deliteľné číslom 1000, teda
majú na konci 3 nuly. Konce tisícročí sú teda priestupné roky. Rok 2000 bol priestupný, ale rok 2100 nebude priestupný.)
Ďakujeme vám všetkým za riešenia, ktoré ste nám poslali, a veríme, že aj
v nasledujúcom roku budete mať z matematiky radosť a potešenie.
Redakcia MATMIXu vám želá krásne prázdniny.
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