M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa
Milí naši najmladší riešitelia,
v tomto čísle sme pre vás pripravili ďalšie dve úlohy do našej korešpondenčnej
súťaže, sú to úlohy E3 a E4. Už teraz sa tešíme na vaše listy s riešenými úlohami.
Najskôr však k riešeniam úloh predchádzajúceho kola:
Úloha E 1: 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.
Riešenie: Ak ste správne rysovali, body boli umiestnené v poradí ECABDF, alebo
opačne. Úsečiek ste napočítali 15 a najdlhšia mala byť EF. Túto úlohu ste väčšinou
vyriešili správne, iba málo riešiteľov asi nesprávne pochopilo zadanie úlohy. Dve
riešenia, ktoré boli zrejme odpísané alebo boli spoločnou prácou s rovnakými
chybami, sme hodnotili nulovým ziskom bodov. Neodpisujte riešenia od
spolužiakov - pracujte samostatne!
Úloha E 2: Janko má veľa guliek. Tvrdí, že nech si z nich vyberie ktorýchkoľvek 10,
vždy sú z nich aspoň dve čierne. Koľko najviac môže mať guliek, ktoré nie sú čierne?
Svoju odpoveď odôvodnite!
Riešenie (podľa Michala Veselovského zo ZŠ M.Rázusovej-Martákovej): Guliek,
ktoré nie sú čierne, môže mať najviac 8. Odôvodnenie: Ak by nečiernych guliek bolo
viac, mohla by nastať situácia, že by vybral naraz viac ako 8 guliek, ktoré nie sú
čierne. Potom by ale čiernych guliek bolo medzi nimi menej ako dve, a to sa nemôže
stať – čierne musia byť aspoň dve.

Úlohy 2. kola súťaže kategórie E
Úloha E 3: V troch košoch bolo spolu 36 jabĺk. Ak preložíme z prvého do druhého
koša 6 jabĺk a z druhého do tretieho koša 4 jablká, bude v každom koši rovnaký počet
jabĺk. Koľko jabĺk bolo v košoch pôvodne?
Úloha E 4: Náročná horská trasa, ktorá vedie na vrchol hory, meria od chaty po
vrchol 61 km. Na každom treťom kilometri (na treťom, šiestom, deviatom, ...,
šesťdesiatom) je odpočívadlo a horolezec, ktorý presne tam skončí svoju dennú púť,
jeden deň odpočíva. (Ale ak tam jeho denná púť nekončí, ide ďalej.) Traja horolezci –
Adam, Boris a Cyril – štartujú súčasne, ale z rôznych miest na tejto trase. Adam
štartuje z odpočívadla na treťom kilometri, Boris štartuje z jaskyne na štvrtom
kilometri a Cyril štartuje od jazierka na piatom kilometri. Každý z nich prejde denne
presne 5 km (okrem dní, keď je na odpočívadle). Ktorý z nich príde ako prvý na
vrchol hory a koľko dní mu to potrvá?
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Pre lepšie objasnenie vám načrtneme začiatok cesty Adama: Prvý deň spí na 8.
kilometri, 2. deň na 13. kilometri, tretí deň na 18 kilometri, ale tu je odpočívadlo,
preto 4. deň odpočíva. Piaty deň spí na 23. km, 6. deň na 28 km, 7. deň na 33 km, ale
to je opäť odpočívadlo, preto 8. deň odpočíva a 9. deň pokračuje atď.
Riešenia týchto dvoch úloh nám pošlite do 13. 1. 2004. (Rozhoduje dátum
poštovej pečiatky.) Na každý papier napíšte svoje meno a ak ste nám ešte neposlali
prihlášku do súťaže, napíšte okrem svojho mena školu, triedu a meno vašej p.
učiteľky alebo p. učiteľa, ktorý vás učí matematiku.
Vzhľadom na to, že náš P.O.BOX 14 je zriadený pre organizáciu Metodickopedagogického centra, píšte v adrese najskôr jeho názov, až potom MINIMIX!
Správne napísaná adresa:

Metodicko-pedagogické centrum
MINIMIX
P. O. BOX 14
Tomášikova 4
820 09 BRATISLAVA 29
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