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 si môžu vyzdvihnúť
priamo v redakcii, alebo im ich pošleme poštou na adresu školy. Práve teraz prebiehajú rokovania s firmou CASIO o sponzorovaní pre tento školský rok. Učiteľ víťaza
získa predplatné nášho časopisu pre nasledujúci školský rok.
V prvých troch číslach si nájdete po dvoch úlohách, spolu ich bude teda 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 bude 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: Narysujte priamku p a na nej 6 bodov A,B,C,D,E,F tak, aby bod D ležal
medzi E a F, C medzi D a E, B medzi C a D a bod A medzi B a C. Potom vypíšte
všetky úsečky, ktoré sú na obrázku a spočítajte, koľko ich je. Nakoniec napíšte, ktorá
úsečka je najdlhšia.
E2: Janko má veľa guliek. Tvrdí, že nech si z nich vyberie ktorýchkoľvek 10,
vždy sú z nich aspoň dve čierne. Najviac koľko môže mať všetkých takých guliek,
ktoré nie sú čierne? Svoju odpoveď odôvodnite!
Riešenia týchto prvých dvoch úloh nám pošlite na adresu
MINIMIX
Metodicko-pedagogické centrum,
Tomášikova 4,
P.O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
najneskôr do 31.

10. 2003 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

