M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa
Milí naši najmenší riešitelia,
opäť sme tu s hodnotením vašich riešení celoštátnej matematickej súťaže
a ponúkame vám na riešenie posledné dve úlohy E5 a E6. Najskôr si ukážeme
správne riešenia úloh E3 a E4.
Úloha E 3:
Barborka má 9 paličiek, z ktorých má každá inú dĺžku. Presné dĺžky paličiek sú
1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm a 9 cm. Z týchto paličiek chce
zostrojiť štvorcový rám. Poraďte Barborke, ktoré paličky si má vybrať, a ktoré má
nechať bokom. Ona má zatiaľ rám z paličiek:
1 cm + 9 cm, 2 cm + 8 cm, 3 cm + 7 cm a 4 cm + 6 cm,
teda rám so stranou 10 cm a palička s dĺžkou 5 cm ostala bokom. Ale starší brat jej
tvrdí, že sú aj iné možnosti na riešenie tejto úlohy. Vašou úlohou je zistiť, či existujú
ešte ďalšie možnosti ako zostaviť štvorcový rám, a všetky ich vypísať, podobne ako
Barborka.
Riešenie:
Barborka mala okrem možnosti zostrojenia rámu v zadaní s 10-centimetrovou
stranou ešte ďalších osem možností :
1. Štvorec so stranou 11 cm: 9+2, 8+3, 7+4, 6+5 a palička s dĺžkou 1 cm ostala
bokom.
2. – 6. Štvorec so stranou 9 cm: takých je až 5, pretože dĺžka 9 cm sa dá
zostaviť piatimi spôsobmi : 9, 8+1, 7+2, 6+3 a 5+4 a vždy jedna z týchto piatich
ostane bokom, ostatné 4 vytvoria rám.
7. Štvorec so stranou 8 cm: 8, 7+1, 6+2, 5+3 a paličky s dĺžkami 9 cm a 4 cm
ostali bokom.
8. Štvorec so stranou 7 cm: 7, 6+1, 5+2, 4+3 a paličky s dĺžkami 8 cm a 9 cm
ostali bokom.
Pretože súčet dĺžok všetkých paličiek je 45 cm, štvorec so stranou 12 a viac cm
sa už zhotoviť nedá, a na rám so stranou 6 a menej cm máme málo krátkych paličiek.
Preto inú možnosť na konštrukciu štvorca Barborka už nemá.
Úloha E 4:
Malý Filip sa učil sčítanie, ale v jednom príklade, kde spočítal dve päťciferné
čísla, mal smolu. Po odtrhnutí papiera mu ostal iba výsledok: 199 997. Skúste
uhádnuť, ktoré dve päťciferné čísla Filip spočítal!
Riešenie:
Pretože čísla sú päťciferné a výsledok má 6 cifier, súčet prvých dvoch cifier
spolu so zvyškom zo súčtu druhých dvoch musí byť 19, a to je možné iba vtedy, keď

na prvých miestach sú číslice 9. Podobne je to aj na ďalších miestach, iba na
poslednom mieste je 8 a 9. Preto hľadané čísla, ktoré Filip spočítal, sú
99 998
+99 999
199 997
Okrem výmeny ich poradia iná možnosť neexistuje.

