M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Milí naši najmladší riešitelia,
v tomto čísle sme pre vás pripravili ďalšie dve úlohy do našej korešpondenčnej
súťaže, sú to úlohy E 3 a E 4. Už teraz sa tešíme na vaše listy s riešenými úlohami.
Niektoré z nich opäť vyberieme a uverejníme. Najskôr však k riešeniam úloh predchádzajúceho kola:
Úloha E 1:
Janko vraví Mirke: „Všimni si, že v tomto mesiaci majú až tri soboty párny dátum!“
Mirka na to: „A ty si zapamätaj, že 28. v tomto mesiaci mám narodeniny, ale ako
vidím, nebude to víkend.“ Deti, zistite, ktorý deň v týždni bude mať Mirka
narodeniny a svoje tvrdenie odôvodnite!
Riešenie (ako ho poslal Michal Veselovský zo Svätého Kríža):
Mesiac má najviac 31 dní. Týždeň má 7 dní. Len každá druhá sobota má párny
dátum. Párne soboty musia byť 3. Ak je prvá sobota 1., ostatné soboty sú 8., 15., 22.,
29., čiže párne sú iba 2. Ak je prvá sobota 2., ostatné soboty sú 9., 16., 23., 30., čiže
párne soboty sú 3. Ak je prvá sobota iný deň, párne sú najviac dve. Do úvahy pripadá
teda iba jediná možnosť a to sú soboty 2., 9., 16., 23. a 30. v mesiaci. Pretože 30. je
v sobotu, 28. je vo štvrtok, a teda Mirka bude mať narodeniny vo štvrtok.
Mnohé deti si všimli, že takéto mesiace sú v tomto roku marec alebo november
a z toho usúdili, že Mirka má narodeniny vo štvrtok. Presné riešenie to nie je, pretože
to neznamená, že v inom roku by to nemohlo byť ináč.
Úloha E 2:
Nešťastné kráľovstvo už veľa rokov ničil zlý drak, ktorý mal tri hlavy a tri chvosty.
Udatný princ, ktorý sa chystal draka poraziť a odseknúť mu všetky tri hlavy aj všetky
tri chvosty, dostal od dobrého čarodejníka zázračný meč, ktorým mohol odseknúť
drakovi naraz jednu alebo dve hlavy alebo jeden alebo dva chvosty. Ale pozor! Ak
odsekne drakovi jednu hlavu, narastú mu ďalšie dve. Ak mu odsekne jeden chvost,
narastú mu ďalšie dva. Ak odsekne drakovi dva chvosty, narastie mu jedna hlava, ale
ak odsekne drakovi dve hlavy, nenarastie mu nič. Vy, deti, ste teraz princovi
poradcovia. Musíte mu napísať poradie, v akom má sekať hlavy a chvosty tak, aby
musel sekať čo najmenejkrát. Ešte vám prezradíme, že po desiatich seknutiach sa
zázračná moc meča minie a vôbec sa s ním nebude dať bojovať.
Riešenie:
Úloha má viac možných postupov, ale vždy je to najmenej 7 seknutí, ktoré musí princ
vykonať, aby úplne zničil draka. V každom prípade posledné seknutie musí odstrániť
drakovi posledné dve hlavy.
Redakcia bola milo prekvapená vašimi krásnymi obrázkami, ako ste si
predstavovali trojhlavého draka s troma chvostami. Najkrajšie nám nakreslili Viktória
Hornyáková (iba druháčka, naša najmladšia súťažiaca), Alexandra Dragúňová, Marek

Gróf (obrázky k obom úlohám), Nikolka Čepedyová, Tomáš Kyšucký,
Sládečková a Boris Szabó. Veľmi pekné grafické riešenia poslal Matej Jenis.
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