M I N I M I X - príloha časopisu MATMIX pre žiakov 1. stupňa
Milí naši najmenší riešitelia,
Prinášame vám hodnotenia posledných dvoch úloh a ich riešenia.
Úloha E5:
Marek a Peter sa hrali takúto hru: Marek sa premenoval na pána Plus Štyri
a Peter na pána Mínus Dva. Hra prebiehala veľmi jednoducho. Začali vždy od čísla
1 a striedavo hlásili, koľko krokov urobia, pričom k číslu 1 sa pripočíta alebo odpočíta toľko, koľko je v mene hráča, a to toľkokrát, koľko krokov si povie. Začína pán
Plus Štyri a pán Mínus Dva musí dávať pozor iba na to, aby neklesli s výsledkom pod
číslo 1. Ukážeme si jeden priebeh hry:
Plus Štyri: robím tri kroky – dostane 1 + 4 + 4 + 4 = 13
Mínus Dva: robím päť krokov – počítame ďalej ; 13 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 = 3
Plus Štyri: robím jeden krok – dostaneme 3 + 4 = 7
Mínus Dva: robím dva kroky – dostaneme 7 – 2 – 2 = 3
Takto mohli naši hráči pokračovať a postupne vytvárať stále nové výsledky, ale vyrušila ich Kristínka. Mala práve 10 rokov a poprosila ich, aby takto podľa pravidiel
vytvorili číslo 10. Najskôr si chlapci mysleli, že to bude jednoduché, ale postupom
času sa začali stále viac potiť, a desiatka im nie a nie vyjsť.
Vašou úlohou je poradiť a vysvetliť našim priateľom, čo majú Kristínke
povedať.
Riešenie:
Ak k číslu 1 pridáme násobok 4, dostaneme číslo nepárne, a ak od nepárneho čísla
odpočítame násobok dvoch, dostaneme opäť číslo nepárne. Preto nikdy nevyjde číslo
10.
Zaujímavé riešenie nám poslal Max Steuer zo Šamorína, ktorý navrhuje zmenu
pravidiel, a to nezačínať od 1, ale od 0 alebo iných párnych čísel. Iná možnosť je, že
pán Plus Štyri by bol nepárne číslo alebo pán Mínus Dva by bol nepárny alebo
Kristínka príde, keď bude mať 11 rokov. Zuzana Sládečková nám poslala aj riešenie,
ktoré by vyšlo pri začínaní od 0 aj s obrázkom torty.
Úloha E6:
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Na obrázku je plán ulíc časti mesta, kde bývajú Anka a Danka v dome D a chcú ísť
do kina K. Anka chce ísť z domu D do kina K najkratšou cestou, aby rýchlo kúpila
dobré lístky. Danka má dosť času, preto chce vidieť čo najviac obchodov a želá si ísť
do kina čo najdlhšou cestou. Po žiadnej ceste nechcú prejsť viac ako raz. Aká je

dlhá najkratšia cesta a aká je dlhá najdlhšia cesta z domu do kina po nakreslených
uliciach, pričom po žiadnej ceste nesmieme ísť viac ako raz? Nakreslite nám vami
zvolenú najkratšiu a najdlhšiu cestu do plánu.
Riešenie:
Anka si môže zvoliť zo 6 najkratších ciest ľubovolnú cestu, ktorá vedie iba doprava
alebo hore. Jej dĺžka je 195 m. Danka prejde najdlhšiu cestu tak, že najskôr pôjde
120 m doprava, potom 50 m hore, ďalej 120 m doľava, potom 25 m hore a nakoniec
120 m doprava. Dĺžka jej cesty bude 435 m.
Pri riešeniach niektoré deti zabúdali na zdôvodnenia v príklade E5. V príklade E6
veľa riešiteľov určilo chybne najdlhšiu cestu a vyšlo im iba 415 m.

