MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Riešenia súťažných úloh 3. kola
7. V tabuľke s deviatimi políčkami sú štyri čísla. Do piatich voľných políčok
napíšte čísla tak, aby súčet v každom riadku, v každom stĺpci a v oboch uhlopriečkach bol rovnaký.
15
12

3
24

Riešenie: Súčet čísel v 1. stĺpci a v 2. riadku musí byť rovnaký, preto číslo
v prvom riadku prvého stĺpca je (15 + 3) – 12 = 6. Súčet čísel v uhlopriečke je
potom 6 + 15 + 24 = 45. Súčet 45 má byť v riadkoch, v stĺpcoch a uhlopriečke
rovnaký, takže už ľahko doplníme tabuľku.
6 21 18
27 15 3
12 9 24
Komentár: Túto úlohu ste väčšinou riešili skusmo, postupne ste dopĺňali do
prvého riadku čísla a potom podľa súčtu v uhlopriečke ďalšie. Niektorí z vás
zisťovali, aký veľký môže byť súčet v uhlopriečke s číslami 24 a 15 a podľa
tohto súčtu (najmenší 40) postupne zisťovali, ktoré čísla vyhovujú úlohe.
V prípade správneho riešenia bolo možné získať 10 bodov, za čiastkové výsledky (správne určenie súčtu alebo niektorých čísel po 2 body).
8. Základná škola má v triedach prvého a druhého ročníka spolu 156 žiakov.
V triedach druhého a tretieho ročníka je 178 žiakov a v triedach tretieho
a štvrtého ročníka 192 žiakov. Všetkých prvákov je toľko, ako všetkých
štvrtákov. Koľko je všetkých žiakov v prvých štyroch ročníkoch ZŠ?
Riešenie: V prvom a štvrtom ročníku je rovnaký počet žiakov. Budeme preto
uvažovať iba o prvom, druhom a treťom ročníku ZŠ. Dvojnásobný počet
prvákov (počet prvákov = počet štvrtákov), druhákov a tretiakov je
156 + 178 + 192 = 526,

teda prvákov, druhákov a tretiakov je 263. Prvákov je 263 –178 = 85. V prvých
štyroch ročníkoch má základná škola 263 + 85 = 348 žiakov.
Komentár: Väčšina z vás riešila úlohu uvedeným spôsobom. Niektorí použili
sústavu rovníc:
P=Š
P + D = 156
D + T = 178
T + Š = 192.
Pri riešení sústavy sa vyskytlo viacero chýb, ktoré súviseli s veľkým počtom
premenných. Niektorí po vyriešení sústavy zabudli napísať odpoveď. Stalo sa,
že viacerí z vás použili ako odpoveď jednoduchú úvahu, prvákov a druhákov bolo 156, tretiakov a štvrtákov bolo 192, takže všetkých žiakov bolo 156 + 192 =
348. Pri tejto úvahe bolo potrebné odôvodniť fakt, že druhákov a tretiakov je
178. Pokiaľ táto úvaha chýbala (slovná alebo znázornená graficky), mohli ste
získať len 5 bodov.
9. Súčet veľkostí všetkých hrán kvádra je 108 cm. Veľkosti dvoch hrán
vychádzajúcich z jedného vrcholu kvádra sú 12 cm a 8 cm. Akú veľkosť má
tretia hrana vychádzajúca z toho istého vrcholu?
Riešenie: V spomínanom kvádri sú hrany rôznej veľkosti – 12 cm, 8 cm a tretiu
hranu (t) máme vypočítať. Každá z týchto hrán sa nachádza na kvádri 4-krát. Ak
podelíme 108 : 4, potom dostaneme súčet veľkostí troch hrán
12 + 8 + t = 27.
Z toho vyplýva, že tretia hrana má veľkosť 27 cm – 20 cm = 7 cm.
Komentár: Okrem tohto spôsobu výpočtu tretej hrany ste použili najčastejšie
túto úvahu: Hrany 12 cm a 8 cm sa nachádzajú na kvádri 4-krát, takže v súčte
108 je 12 cm . 4 + 8 cm . 4 = 80 cm. Ak od 108 cm odpočítame 80 cm, získame
28 cm, čo sú štyri dĺžky tretej hrany. Potom 28 cm : 4 = 7 cm. Túto úlohu ste
s pekným komentárom vypočítali skoro všetci.

