MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Pri riešení súťažných úloh 2. kola ste ma mnohí potešili peknými komentármi,
úvahami nielen k riešeniu úloh, ale aj k ich zadaniam. Mnohí ste sa snažili „čítať aj
medzi riadkami“ a dopĺňali ste riešenia podľa toho. Doplnkové body som za tieto
úvahy a poznámky nemohla priradiť, takže vám za ne aspoň touto cestou ďakujem.
V predchádzajúcom čísle časopisu zaúradoval „tlačiarenský škriatok“, a tak ste si
v komentári riešenia 1. úlohy mohli prečítať „Násobky čísla 6 jednociferným číslom,
ktoré sa končia číslicou 4, sú 24, 54 a 84.“ Číslo 84 nie je jednociferným násobkom
čísla 6 – za túto chybu sa čitateľom redakcia časopisu ospravedlňuje.
Viera Kolbaská
Riešenia súťažných úloh 2. kola
1. Dedko Jedlička mal v novembri narodeniny. Prišli mu gratulovať všetky jeho vnúčatá. Pokúste sa zistiť, v akom poradí mu gratulovali, ak viete, že Janko negratuloval
prvý, Danka gratulovala hneď po Helenke, Miško nebol posledný a Ferko gratuloval
hneď po Danke.
Riešenie: Detí je päť, hľadáme poradie, kto bol prvý, druhý, tretí, štvrtý a piaty. Vieme, že Danka gratulovala hneď po Helenke a Ferko gratuloval hneď po Danke, takže
táto trojica gratulovala dedkovi v poradí Helenka, Danka a Ferko. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené tri možnosti ich poradia pri gratulácii:
Poradie
1. možnosť
2. možnosť
3. možnosť

1.
Helenka
*
*

2.
Danka
Helenka
*

3.
Ferko
Danka
Helenka

4.
*
Ferko
Danka

5.
*
*
Ferko

V tabuľke sú hviezdičkou označené miesta, ktoré môžeme priradiť Jankovi a Ferkovi.
Doplníme hviezdičky pre 1. možnosť: Janko nebol prvý, teda mohol byť štvrtý alebo
piaty. Keďže Miško nebol posledný – piaty, musí byť štvrtý. 1. možnosť je Helenka,
Danka, Ferko, Miško, Janko.
Doplníme hviezdičky pre 2. možnosť: Janko nemôže byť prvý, musí byť piaty
a Miško nemôže byť posledný, musí byť prvý. 2. možnosť je Miško, Helenka,
Danka, Ferko, Janko.
Doplníme hviezdičky pre 3. možnosť: Janko nemôže byť prvý, bude druhý a Miško
môže byť prvý (nemôže byť posledný). 3. možnosť je Miško, Janko, Helenka,
Danka, Ferko.

Komentár: Väčšina z vás riešila túto úlohu podobne ako ja. Niektorí si vypísali
možné poradia Janka, potom Miška, potom trojice Helenka, Danka a Ferko – páčilo
sa mi vytvorenie tabuľky s farebnými označeniami. Menej bodov za riešenie získali
tí, ktorý nepopísali svoj spôsob riešenia. Popis mohol byť slovný alebo formou
obrázku, tabuľky...
2. Janko sa jedného dňa rozhodol, že pôjde navštíviť svojho nového kamaráta. Janko
býval v meste A, kamarát v meste B. Janko si vzal bicykel a vydal sa na cestu
(obrázok 1). Orientačná tabuľa v jeho meste ukazovala, že do mesta M je 25 km.
V meste K tabuľa informovala, že do M je 13 km, a v meste L bolo na tabuli, že do
M je 8 km a do B je 15 km. Aká je vzdialenosť z A do B? A aké sú vzdialenosti
medzi jednotlivými mestečkami?

A

K

L
Obrázok 1

M

B

Riešenie: Máme vypočítať vzdialenosť medzi mestami A a B a vzdialenosti medzi
jednotlivými mestečkami na trase A a B. Označme si tieto vzdialenosti nasledujúcim
spôsobom: vzdialenosť A a B: AB, vzdialenosť A a K: AK, vzdialenosť K a L: KL,
vzdialenosť M a B: MB.
Potom:
AK = AM – KM = 25 km – 13 km = 12 km
KL = KM – LM = 13 km – 8 km = 5 km
MB = LB – LM = 15 km – 8 km = 7 km
Pre výpočet AB máme dve možnosti:
AB = AM + LB – LM = 25 km + 15 km – 8 km = 32 km
AB = AK + KL + LM + MB = 12 km + 5 km + 8 km + 7 km = 32 km
Komentár: Aj túto úlohu ste skoro všetci riešili podobne ako ja. Niektorí ste úlohu
riešili „graficky“ – dopĺňaním do obrázka. Viacerí ste vypočítali aj ďalšie vzdialenosti, za ne ste však body nezískavali. Menej bodov získali tí, ktorí nepopísali spôsob
riešenia úlohy a napísali len odpoveď.
3. Na obrázku 2 je hracia doska. Treba na ňu umiestniť tri figúrky tak,
aby v každom stĺpci bola práve jedna figúrka a aby v jednom riadku
neboli dve figúrky. Koľko je možných rozmiestnení, ktoré spĺňajú tieto
dve podmienky? Jedno zo správnych rozmiestnení uvádzame na
obrázku 2.

Riešenie: Pri riešení tejto úlohy je vhodné „vytvoriť si určitý systém“. Spočíva
v tom, že budeme postupne rozmiestňovať figúrky v druhom a treťom stĺpci v závislosti od umiestnenia figúrky v prvom stĺpci.
Nech je figúrka v prvom stĺpci v dolnom štvorčeku. Potom môže by v druhom
stĺpci figúrka umiestnená dvomi spôsobmi:
1. spôsob

2. spôsob

Potom pre tretí stĺpec získame tieto možnosti:
Možnosti k 1. spôsobu

Možnosti k 2. spôsobu

Nech je figúrka v prvom stĺpci v hornom štvorčeku. Potom môže byť v druhom
stĺpci figúrka umiestnená dvomi spôsobmi:
1. spôsob

2. spôsob

Potom pre tretí stĺpec získame tieto možnosti:
Možnosti k 1. spôsobu

Možnosti k 2. spôsobu

Celkovo je teda 8 možností rozmiestnenia figúrok (aj s ukážkou) podľa podmienok
uvedených v úlohe.

Komentár: Len niektorí z vás si vytvorili systém pre riešenie tejto úlohy. Väčšinou
bol viditeľný v samotnej kresbe jednotlivých možností, slovne svoj systém opísali len
niektorí. Väčšina úlohu riešila najstaršou metódou – metódou „pokus – omyl“. Preto
asi nenašli všetky riešenia, alebo uviedli riešenie s tromi figúrkami v jednom riadku.
V jednom riadku nemali byť dve figúrky, a teda ak boli tri, tak boli aj dve.
Súťažné úlohy 3. kola
1. – Ferko má aspoň 5 lodičiek – hovorí Jožko.
– Nie – hovorí Dominik – on má najviac 5 lodičiek.
– Asi – hovorí Marek – ale podľa mňa má aspoň jednu lodičku.
Koľko lodičiek má Ferko, ak len jeden z chlapcov má pravdu?
2. Nájdite štvorciferné číslo, v ktorom je prvá cifra jednou tretinou druhej, tretia je
súčtom prvej a druhej a posledná je trojnásobkom druhej číslice.
3. V januári padajú z neba snehové vločky. Každá vločka na obrázku predstavuje
určité číslo. Pod každým stĺpcom je ich súčet a aj riadky majú vpravo uvedený súčet.
Vypočítajte chýbajúci súčet v riadku.
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Termín odoslania riešení úloh 3. série: do 18.

2. 2008

Svoje riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
Alokované pracovisko Tomášikova 4
MINIMIX – RNDr. Viera Kolbaská
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
Nezabudnite na to, že máme zmenenú adresu!

