M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa
Milí naši čitatelia,
predovšetkým vám všetkým, ktorí ste nám písali a mailovali, že máme chybne
vytlačenú tabuľku riešiteľov po 2. kole, ďakujeme. Počítač správne zoradil poradie
podľa bodov, ale potom – asi nesprávnym príkazom na upravenie mien pri rovnakom
počte bodov podľa abecedy – priradil nesprávne mená žiakov. Takže v tabuľke bolo
všetko správne, až na to najdôležitejšie – meno žiaka. Za chybu sa ospravedlňujeme
a uverejňujeme okrem tabuľky po 3. kole aj opravenú tabuľku po 2. kole.
Redakcia ďakuje za pekný list učiteľkám druháčikov z Bolečkovej ul. v Nitre,
pani Jarmile Gubovej a pani Márii Sotákovej a držíme im palce, aby ich mimoriadne
nadaní žiaci aj naďalej dosahovali výborné výsledky. Tiež ďakujeme za pekný
pozdrav a veľkonočné matematické vajíčko Filipkovi Ľuptákovi z Detvy a všetkým
ďalším našim riešiteľom za ich snahu pri riešení matematických problémov.
Správne riešenia posledných dvoch úloh:
Úloha E 5: Janko napísal pod seba 4 čísla a ich súčet si vymyslel :
665
754
786
498
2 222
Samozrejme, že výsledok 2 222 je nesprávny. Vašou úlohou je vymeniť niektoré
číslice za číslicu 2 tak, aby bol súčet správny. Iná výmena ako za číslicu 2 nie je
povolená. Nájdite všetky možné riešenia!
Riešenie (podľa Viktórie Hornyákovej zo ZŠ G. Czuczora s vjm.): Súčet
posledného stĺpca je treba zmenšiť o 11(5–3, 4–2, 8–6). Súčet stredného stĺpca treba
zmenšiť o 7 (9–7, alebo 6–4, 5–3) alebo 17 (6–4, 8–6, 9–7), ale po odpočítaní 17 by
nám ostal iba zvyšok 1 a my potrebujeme zvyšok 2. Súčet prvého stĺpca treba
zmenšiť o 4 ( 6–4) alebo pri zvyšku 1 o 3, čo však nevedie k výsledku.
Úloha má teda dve riešenia:
262
222
752
722
786
786
492
422
2222 2222
Úloha E 6: Uprostred Atlantického oceánu je ostrov Atlantída, známy ako rekreačné
plážové miesto, iba nedávno objavené. Zatiaľ tam postavili iba 6 hotelov,
označených A, B, C, D, E a F. Ostrov bol upravený tak, aby jeho breh tvoril presnú
kružnicu s priemerom 100 km. Všetkých 6 hotelov je postavených v rovnakom

rozostupe tesne pri brehu. Vzdialenosti každých dvoch susedných hotelov sú presne
50 km, pričom sa meralo lietadlom po priamke, nie po kružnici, ktorá tvorí breh.
Výsledný plán ostrova s postavenými hotelmi je približne taký ako na obrázku. A, B,
C, D, E, F tvoria vrcholy šesťuholníka, ktorého všetky strany a uhly majú rovnakú
veľkosť. Platí, že dĺžky úsečiek AB, BC, CD, DE, EF, FA sú po 50 km a úsečky AD,
BE, CF sú priemery s dĺžkami 100 km. Vašou úlohou je narysovať presný plán
ostrova a navrhnúť takú sieť ciest, aby bola čo najkratšia a dalo sa po nej dostať
z každého hotela do každého iného na ostrove. Plán narysujte v takej mierke, aby
jeden km na ostrove bol na pláne jeden mm a vyznačte na ňom vaše cesty. Potom
odmerajte dĺžky všetkých ciest, spočítajte ich
E
F
a dostanete dĺžku celej cestnej siete. Úlohu riešte
tak, že vyskúšate čo najviac možností a tú
najkratšiu cestnú sieť nám pošlite. Body pridelíme
podľa vašich výsledkov a originálnych riešení.
D
Ostrov môžete aj vymaľovať a navrhnúť na ňom A
rôzne zábavné zariadenia. Najlepšie uverejníme
alebo uverejníme mená autorov.
Vpravo je približný náčrt ostrova Atlantída,
B
C
ktorého povrch je rovina, nemá žiadne kopce ani
jazerá.
Riešenie:
Najkratšia cestná sieť, po ktorej sa dá dostať z každého mesta do každého iného
mesta, má iba 250 km a tvorí ju hociktorých 5 strán nakresleného šesťuholníka.
Mnohí z vás si mysleli, že sa má nakresliť taká cestná sieť, aby autá po nej prišli do
cieľa čo najkratšou cestou. Naša úloha však bola postaviť čo najmenej kilometrov
cesty, teda čo najkratší súčet všetkých ciest. Pritom auto môže ísť do cieľa aj veľkou
okľukou.
Vaše výtvarné dielka a návrhy rekreačných zariadení na ostrove nám urobili
radosť. (Nakoľko sme zastihli na ceste po Európe guvernéra ostrova, on sám vybral
najkrajšie a najlepšie návrhy, podľa ktorých sa bude plán ostrova robiť. Dúfame, že
dovolenka na ostrove Atlantída alebo v podobnom rekreačnom zariadení sa vám
bude páčiť.) Najlepšie návrhy získavajú cenu šéfredaktora Matmixu – minilexikón
matematiky MINIMATIK s venovaním. Posielame ich za skvelé nápady Alexandre
Žilkovej, Filipkovi Ľuptákovi, Viktórii Hornyákovej, Alexandre Lochmanovej
a Jurajovi Hamarovi.
Víťazom našej celoštátnej korešpondenčnej súťaže gratulujeme, firma CASIO
im venuje kalkulačku a ich učiteľom venujeme predplatné na budúci rok. Všetkým
úspešným riešiteľom pošleme diplomy MATMIXu s uvedením ich umiestnenia
v súťaži. Úspešný riešiteľ musí získať spolu najmenej 31 bodov.
Želáme všetkým malým čitateľom a riešiteľom, ich učiteľom a rodičom ešte
veľa radosti z dobre vyriešených úloh a tešíme sa po krásnych prázdninách na ďalšie
listy. Objednávky na predplatné pošleme na školy v septembri.
Redakcia MATMIXu

