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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematika je učiteľkou presného a poctivého myslenia a vedie
k triezvemu, ale pravdivému životu.
Bohumil Bydžovský

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
dostávate do rúk 2. číslo 21. ročníka časopisu MATMIX. Spolu s týmto číslom
zároveň dostávate aj Zbierku aplikovaných úloh z matematiky, ktorú sme tento rok
vydali vďaka podpore z Nadácie Allianz. V článku Niekoľko úloh s dopravnou
tematikou vám prinášame ukážku niekoľkých úloh, ktoré nájdete v tejto zbierke.
V tomto čísle vám ďalej prinášame článok o Bohumilovi Bydžovskom – výchovne
podnetnom učiteľovi matematiky i 20 úloh z matematiky základnej školy, ktoré by
ste už na strednej škole mali hravo zvládnuť.
Korešpondenčná súťaž prináša druhú sériu súťažných úloh, ktorých je netradične 15,
keďže nám práve končí rok 2015. Vzhľadom na to, že očakávame ešte ďalšie vaše
riešenia, rozhodli sme sa nezverejniť riešenia úloh prvej série a zároveň predĺžiť
termín odosielania riešení úloh 1. série do 11. januára 2016. Svoje riešenia nám
v tomto termíne môžete zaslať spolu s riešeniami 2. série (samozrejme, ak ich
stihnete do tohto termínu vyriešiť).
Verím, že si počas vianočných sviatkov nájdete zopár chvíľ aj na riešenie našich úloh
a že sa zapojíte do našej korešpondenčnej súťaže.

Martin Hriňák

Bohumil Bydžovský – výchovne podnetný učiteľ matematiky
Škola si musí být vědoma toho, že výchova se neobejde
bez jakéhosi třeba sebemírnějšího nátlaku. Je kus
morálního násilí v tom, že musíme tvora od přírody přimitivního, jako je dítě, v době několika let pozdvihnout
ke kulturní úrovni, ke které se lidstvo probojovalo
s obtížemi a oklikami po tisíciletí. Profesor Bohumil
Bydžovský (14. 3. 1880 − 6. 5. 1969) bol uznávaným
pedagógom medzi študentmi aj učiteľmi. Vo svojej
vedeckej činnosti sa sústredil na algebru i algebrickú
geometriu (teória nekonečných grúp, teória matíc, determinantov a teória konfigurácií). Napísal vysokoškolské aj stredoškolské učebnice. Venoval sa histórii geometrie.
Veľkú pozornosť venoval problematike školskej reformy. Pro všechny školy
a v širším pojetí pro všechny instituce v demokracii platí, aby budoucí
reforma školy byla, jak bych řekl, spojitá, aby se nedála za prudkých
otřesu, nýbrž nenáhle a organicky. K tomu je nezbytně třeba, aby se
reformního úsilí účastnili co nejvíce učitelé sami, aby konali hojně
pedagogických pokusů a tak připravovali drobné kroky, jimiž by škola
vytrvale kráčela ke svému zdokonalení.
V postupnosti života
Vyštudoval akademické gymnázium (1890 – 1898) a matematiku s fyzikou na Filozofickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity v Prahe (1898 – 1902). Vyučoval na reálke v Kutnej Hore, Kladne i Prahe. V roku 1909 sa stal docentom matematiky
na UK, prednášal aj na ČVUT. V rokoch 1921 – 1957 bol riadnym profesorom Prírodovedeckej fakulty UK v Prahe. V školskom roku 1930/31 bol dekanom a v roku 1946/47 rektorom
univerzity. Jeho zásluhou bol aj dôstojný priebeh osláv 600 rokov
Univerzity Karlovej (1948). Od roku 1952 bol akademikom
ČSAV. Pracoval aj na ministerstve školstva a národnej osvety.
V rokoch 1931 – 1932 a 1945 – 1956 bol predsedom Jednoty
československých matematikov a fyzikov, v rokoch 1921 – 1934
bol šéfredaktorom Časopisu pro pěstování matematiky a fysiky.
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Spomienky spolupútnikov
Jubilejný almanach MFF UK v Prahe pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty obsahuje Poslední rozhovor s profesorem Bohumilem
Bydžovským (rozhovor viedol roku 1968 Jaroslav Folta). Aj z neho
vyplýva presvedčenie, že vyučovanie školskej matematiky nesmie zanedbávať pedagogicko-výchovnú zložku. Pri stredoškolskej matematike je dôležitá psychologická – nie tá logická... Každý predmet má
svoj výchovný obsah a ten je potrebné zdôrazniť... Matematika nie je predmet ako iné
– potrebuje zvláštne zameranie myslenia. Matematik, stredoškolský učiteľ aj vysokoškolský pedagóg Bohumil Bydžovský, človek nesmierne nadaný, rozvážny, bol presvedčený o tom, že aj vysokoškolský profesor by mal prejsť učením na strednej škole.
Jeho odkazom sú aj slová: Lidi místo toho, aby se vyvíjeli k lepšímu, tak si to stupňujou technikou. Ale mravně se nezlepšujou. Mravní stránka je to, co dělá člověka člověkem, a když se to nevyvíjí, dokonce, když to zřejmě upadá, tak možná už to je nějaký
úpadek.
Zo spomienok na prof. Bydžovského, uvedených v rôznych časopisoch, som vybral:
 Z mých vysokoškolských učitelů přednášel B. Bydžovský – alespoň pro mne –
nejlépe. Svými výjimečnými učitelskými schopnostmi byl pověstný, a přesto býval
počet jeho posluchačů omezen… Byl uklidňující examinátor… (Z. Nádeník)
 Matematické vzdělávání u nás bezesporu ovlivnili minimálně dva význační
matematici, akademici a profesoři Karlovy univerzity: Bohumil Bydžovský (1880
− 1969) a Eduard Čech (1893 − 1960)… (F. Kuřina)
 Viděl jsem především vřelý poměr akademika Bydžovského k jeho rodině, cítil
jsem jeho skromnost, nikdy se nevyvyšoval nad své okolí a nikdy nebyl bez
programu, stále pracoval… (K. Havlíček)
Medaila nielen pre matematikov
Keď som si pripravoval publikáciu Inšpiro-MAT (výber myšlienok,
výrokov i aforizmov pre učiteľov matematiky, ale nielen pre nich),
potešil som sa z odkazu prof. Bydžovského: Matematika učí ako
možno žiadny iný predmet, hľadať pre každé tvrdenie dôvod
a nedôverovať výrokom nepotvrdeným, a je preto dobrou školou
kritikov. Matematika je učiteľkou presného a poctivého myslenia a vedie k triezvemu,
ale pravdivému životu.
Dušan Jedinák
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20 úloh z matematiky základnej školy
1. Usporiadajte podľa veľkosti:

5 3 4
, , .
12 8 9

2. Vydeľte na dve desatinné miesta a stanovte aj zvyšok: 5,263 : 0,52.
3. Určte, koľko rôznych desatinných čísel možno zostaviť len pomocou číslic 0, 3, 5,
ak každú z týchto číslic použijeme v čísle práve raz.
4. Usporiadajte čísla 2100, 375, 550 vzostupne a uveďte dôvody pre svoje tvrdenie.
5. Traja kamaráti si rozdelili guľôčky v pomere 6 : 5 : 4. Niektorí dvaja z nich dostali
spolu 126 guľôčok. Určte, koľko mali kamaráti všetkých guľôčok spolu.
6. Bazén na kúpalisku je dlhý 50 m a široký 12,5 m. Na pláne mesta je znázornený
ako obdĺžnik s obsahom 1 cm2. Určte, v akej mierke je plán mesta.
7. Spomedzi všetkých druhov húb je 70 % nejedlých. Spomedzi všetkých nejedlých
druhov húb je 15 % smrteľne jedovatých. Určte, koľko percent zo všetkých
druhov húb sú smrteľne jedovaté.
8. Nájdite všetky reálne čísla x, pre ktoré platí:

1
3x 6

1
2 x

.

9. Stanovte polomer r kruhu, ak pre obsah S tohto kruhu platí S = π · r2.
10. Určte súčet dvoch čísel, ak ich rozdiel je 37 a pri vydelení väčšieho menším
dostaneme podiel 3 a zvyšok 3.
11. Určte, aká je priemerná rýchlosť vozidla, ktoré prejde trať rýchlosťou 60 km/h
a vracia sa späť po rovnakej trase rýchlosťou 40 km/h.
12. Určte veľkosť vnútorného uhla pravidelného desaťuholníka.
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13. Ak viete, že cos α = sin 27˚, určte, čomu sa rovná α, ak platí 0

90 .

14. Určte, akú vlastnosť má trojuholník KLM, ak pre bod P z niektorej jeho strany

platí KP

PL

PM .

15. Určte obsah trojuholníka ABC z údajov na obrázku:

16. V rovnobežníku ABCD platí: AB

10 cm , AC

15 cm a vzdialenosť bodu D

od priamky AC je 2 cm. Určte vzdialenosť bodu D od priamky AB.
17. Určte obsah „oka“ vo štvorci ABCD so stranou 4 dm, ak oblúky AC sú časti
kružníc so stredmi v B a v D.
D

C

A

B

18. Tri steny určitého kvádra majú obsah 6 cm2, 10 cm2 a 15 cm2. Určte objem tohto
kvádra.
19. V rovine je daná úsečka AB s veľkosťou 4 cm. Určte množinu všetkých
vrcholov C v rovine, pre ktoré je obsah trojuholníkov ABC 4 cm2 .
20. Určte veľkosť úsečky BC, ak údaje o veľkostiach daných úsečiek v centimetroch
sú uvedené na obrázku.

Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2015/2016
Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Určte ciferný súčet čísla 201520152015..., ktoré má 2015 cifier.
2. Určte, ktorú číslicu sme napísali poslednú, ak píšeme postupne za sebou
prirodzené čísla 1, 2, 3, ... a pritom sme na to použili 2015 číslic.
3. Určte, koľko prvočísel menších než 2015 má ciferný súčet 2.
4. Určte, koľkokrát sa v číslach strán v encyklopédii, ktorá má očíslované stránky od
1 do 2015 vrátane, vyskytuje číslica 5.
5. Určte ciferný súčet súčtu 102015 + 2015.
6. Určte súčet všetkých prirodzených deliteľov čísla 2015 deliteľných piatimi.
7. Určte počet prirodzených čísel od 1 do 106, ktoré končia štvorčíslím 2015.
8. Určte najmenšie prirodzené číslo, ktorého ciferný súčet je 2015.
9. Určte, koľko prirodzených čísel menších než 102015 má ciferný súčet 3.
10. Určte všetky rôzne trojice prirodzených čísel x  y  z, pre ktoré platí
x y z 2015.
11. Určte zvyšok po delení čísla 102015 číslom 15.
12. Určte poslednú cifru čísla 20152015  15 v jeho desiatkovom zápise.
13. Určte hodnotu výrazu
1  
1 

 1  1  1
.
  1 
1    1    1    ...  1 
 2014   2015 
 2  3  4
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14. Určte poslednú cifru desatinného rozvoja čísla 5

2015

.

15. Určte, koľko prirodzených čísel od 1 do 2015 (vrátane) napísaných na tabuli bude
označených práve dvomi značkami, ak sme najprv označili z nich všetky, ktoré sú
deliteľné dvomi jednou značkou, potom inou značkou všetky čísla deliteľné tromi
a na záver sme označili zase inou značkou všetky čísla deliteľné štyrmi.
Termín odoslania riešení úloh 2. série: do

31. 3. 2016

Riešenia zasielajte na adresu:
Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Niekoľko úloh s dopravnou tematikou
1. Približne dve tretiny pohotovostnej hmotnosti auta tvoria železné kovy (oceľový
plech, kované časti auta, odliatky a iné). Na výrobu jednej tony surového železa sa
spotrebuje 2,2 t železnej rudy, 1,3 t koksu, 750 kg troskotvorných prísad (obsahujú
najmä vápenec) a približne 4 000 m3 vzduchu. Počas ich spracovania vo vysokej peci
vznikne približne 4 000 m3 vysokopecného plynu a 0,75 t vysokopecnej trosky. Pre
jednoduchosť predpokladajme, že hmotnosť železných kovov sa rovná hmotnosti
surového železa, ktoré sa pri ich výrobe spotrebuje. Určte, koľko kilogramov železnej
rudy sa spotrebuje na výrobu 2 000 kusov áut Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion
Technology 5 st. 66 kW/90 k. Výsledok uveďte s presnosťou na jedno desatinné
miesto. Pomôcky: hustota železnej rudy 3 200 kg/m3, hustota sypaného koksu
500 kg/m3, hustota vápenca 1 600 kg/m3
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Riešenie: Pohotovostná hmotnosť auta Volkswagen Polo 1.2 TSI BlueMotion
Technology 5 st. 66 kW/90 k je podľa technických údajov výrobcu 1 107 kg. To
znamená, že surové železo použité na jeho výrobu bude mať hmotnosť
2/3 . 1 107 kg = 738 kg.
Keďže počet áut je 2 000, spotrebuje sa na ne
2 000 . 738 kg = 1 476 000 kg = 1 476 t
surového železa. Keďže sa na výrobu jednej tony surového železa spotrebuje 2,2 t
železnej rudy, na výrobu 1 476 t surového železa sa spotrebuje
1 476 t . 2,2 ≈ 3 247,2 t = 3 247 200 kg
železnej rudy.
2. Nevyhnutnou surovinou používanou pri výrobe áut je železo, resp. oceľ a ďalšie
zliatiny kovov. Na výrobu jednej tony surového železa sa spotrebuje 2,2 t železnej
rudy, 1,3 t koksu, 750 kg troskotvorných prísad (obsahujú najmä vápenec) a približne
4 000 m3 vzduchu. Počas ich spracovania vo vysokej peci
vznikne približne 4 000 m3 vysokopecného plynu a 0,75 t
vysokopecnej trosky. Určte, koľko vagónov s maximálnou
kapacitou 55 ton, resp. 73 m3, sa musí použiť na dopravenie
týchto surovín (vzduch nie je potrebné dopravovať) do železiarní, ktoré produkujú 4 milióny ton surového železa ročne. V jednom vagóne sa môže prepravovať len jeden druh
suroviny. Pomôcky: hustota železnej rudy 3 200 kg/m3, hustota sypaného koksu 500 kg/m3, hustota vápenca
1 600 kg/m3, hustota železa 7 800 kg/m3.
Riešenie: Keďže kapacita jedného vagónu je 55 ton a jeho objem 73 m3, pri železnej
rude a vápenci môžeme naložiť do jedného vagóna maximálnu možnú hmotnosť
55 ton. Keďže hmotnosť 73 m3 koksu je
73 m3 . 500 kg/m3 = 36 500 kg = 36,5 t,
nebudeme môcť pri jeho preprave využiť maximálnu nosnosť vagóna, ale v jednom
vagóne bude možné prepraviť len 36,5 t koksu.
Keďže na výrobu jednej tony surového železa potrebujeme 2,2 t železnej rudy,
1,3 t koksu, 750 kg troskotvorných prísad, na výrobu 4 miliónov ton železa
potrebujeme 4 mil. . 2,2 t = 8,8 mil. t železnej rudy, 4 mil. . 1,3 t = 5,2 mil. t koksu
a 4 mil. . 0,75 t = 3 mil. t troskotvorných prísad.
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Potrebný počet vagónov vypočítame tak, že potrebné množstvo jednotlivých
surovín vydelíme kapacitou jedného vagóna a výsledok zaokrúhlime nahor:
Železná ruda: 8,8 mil. t : 55 t = 160 000 vagónov
Koks: 5,2 mil. t : 36,5 t ≈ 142 465,75, teda 142 466 vagónov
Troskotvorné prísady: 3 mil. t : 55 t ≈ 54 545,45, teda 54 546 vagónov
Celkový počet potrebných vagónov je 160 000 + 142 466 + 54 546 = 357 012.
3. Každý deň je potrebné do železiarní dopraviť 20 000 ton železnej rudy. Na
prepravu sa používajú dva druhy vagónov – s nosnosťou 52 t a 44 t. Náklady na
prepravu jedného vagónu s nosnosťou 52 t sú vo výške 507 € a náklady na prepravu
jedného vagónu s nosnosťou 44 t sú vo výške 440 €. Zároveň je potrebné uhradiť ešte
poplatok vo výške 1 500 € za vypravenie jednej vlakovej súpravy, do ktorej je možné
zapojiť maximálne 50 vagónov. Určte, aké sú minimálne náklady na dopravu
požadovaného množstva (20 000 ton) železnej rudy za jeden deň.
Riešenie: Najprv si vypočítame náklady na jednu tonu prepravenej rudy bez
započítania poplatku za vypravenie vlaku:
Vagón s nosnosťou 52 t: 507 € : 52 t = 9,75 €/t.
Vagón s nosnosťou 44 t: 440 € : 43 t = 10 €/t.
To znamená, že pri preprave je potrebné preferovať vagóny s nosnosťou 52 t.
Keďže poplatok za vypravenie jednej vlakovej súpravy je 1 500 €, je potrebné
minimalizovať aj počet vypravených súprav. Do jednej súpravy 50 vagónov
s nosnosťou 52 t sa zmestí 50 . 52 t = 2 600 t železnej rudy. Keďže
20 000 t : 2 600 t ≈ 7,69,
je potrebné vypraviť 7 kompletných súprav 50 vagónov s nosnosťou 52 t. Zvyšných
20 000 t – 7 . 2 600 t = 20 000 t – 18 200 t = 1 800 t
bude vypravených v ôsmej súprave. Keďže platí
1 800 t : 52 t ≈ 34,6,
bude potrebných aspoň 35 vagónov. Ak by sme použili 34 vagónov s nosnosťou 52 t,
do posledného vagóna by sme museli naložiť
1 800 t – 34 . 52 t = 32 t,
a teda by nám stačilo použiť menší vagón s nosnosťou 44 t. Náklady na túto súpravu
by boli potom vo výške
34 . 507 € + 1 . 440 € + 1 500 € = 19 178 €.
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Ak by sme však použili 33 vagónov s nosnosťou 52 t, do posledných dvoch
vagónov by sme museli naložiť
1 800 t – 33 . 52 t = 84 t,
a teda by nám stačilo použiť dva menšie vagóny s nosnosťou 44 t, pretože
2 . 44 t = 88 t > 84 t.
Náklady na túto súpravu by boli potom vo výške
33 . 507 € + 2 . 440 € + 1 500 € = 19 111 €.
Zvýšenie počtu vagónov s nosnosťou 44 t nám už ďalšiu úsporu neprinesie,
pretože ostala rezerva len 4 tony a rozdiel v cenách za prepravu je vysoký. Presne sa
o tom môžeme presvedčiť v nasledujúcej tabuľke a grafe, kde je uvedený počet
vagónov s nosnosťou 52 t, potom dopočítaný minimálny počet vagónov s nosnosťou
44 t tak, aby celková nosnosť vlaku bola aspoň 1 800 ton, a nakoniec vypočítaná cena
prepravy za celý vlak. Preto je najvýhodnejšie pre ôsmu súpravu, aby pozostávala
z 33 vagónov s nosnosťou 52 t a 2 vagónov s nosnosťou 44 t.
Celkovo dostávame, že bude vypravených 7 súprav zložených z 50 vagónov
s nosnosťou 52 t a jedna súprava zložená z 33 vagónov s nosnosťou 52 t a 2 vagónov
s nosnosťou 44 t. Celkové náklady sú vo výške
7 . (50 . 507 € + 1 500 €) + (33 . 507 € + 2 . 440 € + 1 500 €) = 207 061 €.

Cena za prepravu
20 000 €

19 800 €

Celková cena za prepravu

19 600 €

19 400 €

19 200 €

Cena za
prepravu

19 000 €

18 800 €

18 600 €
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Počet vagónov s nosnosťou 52 t
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52 ton

44 ton

Nosnosť

Cena za prepravu

0

41

1 804

19 540 €

1

40

1 812

19 607 €

2

39

1 820

19 674 €

3

38

1 828

19 741 €

4

37

1 836

19 808 €

5

35

1 800

19 435 €

6

34

1 808

19 502 €

7

33

1 816

19 569 €

8

32

1 824

19 636 €

9

31

1 832

19 703 €

10

30

1 840

19 770 €

11

28

1 804

19 397 €

12

27

1 812

19 464 €

13

26

1 820

19 531 €

14

25

1 828

19 598 €

15

24

1 836

19 665 €

16

22

1 800

19 292 €

17

21

1 808

19 359 €

18

20

1 816

19 426 €

19

19

1 824

19 493 €

20

18

1 832

19 560 €

21

17

1 840

19 627 €

22

15

1 804

19 254 €

23

14

1 812

19 321 €

24

13

1 820

19 388 €

25

12

1 828

19 455 €

26

11

1 836

19 522 €

27

9

1 800

19 149 €

28

8

1 808

19 216 €

29

7

1 816

19 283 €

30

6

1 824

19 350 €

31

5

1 832

19 417 €

32

4

1 840

19 484 €

33

2

1 804

19 111 €

34

1

1 812

19 178 €

35

0

1 820

19 245 €
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4. Na automobilových pretekoch skončila Katarína pred Máriou, Soňa za Janou,
Beáta za Máriou, Soňa medzi Máriou a Beátou. Určte poradie pretekárok, ak viete, že
Jana skončila na párnom mieste.
Riešenie: Zo zadania máme, že Katarína skončila pred Máriou, ktorá skončila pred
Beátou. Zároveň vieme, že Soňa skončila medzi Máriou a Beátou, teda už máme
čiastočné poradie Katarína – Mária – Soňa – Beáta. Jana skončila na párnom mieste,
teda mohla byť druhá alebo štvrtá. Ak by bola štvrtá, tak by bolo poradie Katarína –
Mária – Soňa – Jana – Beáta, čo je ale v spore s podmienkou, že Soňa skončila za
Janou. Preto musela Jana skončiť druhá a poradie bolo:
1. miesto: Katarína
2. miesto: Jana
3. miesto: Mária
4. miesto: Soňa
5. miesto: Beáta.
5. Z jedného miesta vyštartovali naraz dve vozidlá (zelené a biele). Vzdialenosť
zeleného vozidla od štartu v kilometroch opisuje funkcia
sZ = – 50t2 + 150t,
vzdialenosť bieleho vozidla od štartu zase funkcia
sB = – 25t2 + 175t,
kde t predstavuje čas v hodinách, ktorý uplynul od ich štartu. Určte, po koľkých
hodinách sa vrátili obe vozidlá do cieľa – späť na miesto štartu – a aká bola ich
najväčšia vzdialenosť od štartu.
Riešenie: Ak chceme zistiť, kedy sa vozidlá vrátili, musíme položiť s = 0 (pretože ak
s = 0, tak vzdialenosť vozidla od štartu/cieľa je nulová, tak je tam, odkiaľ
vyštartovalo). Pre zelené vozidlo teda platí
– 50t2 + 150t = 0.
Túto rovnicu môžeme zapísať aj v tvare
50t . (3 – t) = 0.
Tá má dve riešenia: t = 0 a t = 3. To znamená, že v čase 0 h bolo vozidlo na štarte
a v čase 3 hodiny bolo v cieli.
Podobne pre biele vozidlo dostaneme rovnicu
25 t . (7 – t) = 0,
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z ktorej zistíme, že toto vozidlo prišlo do cieľa po 7 hodinách. Ak chceme nájsť maximálnu vzdialenosť vozidla od štartu, musíme nájsť maximum funkcie s na príslušnom intervale. Ak si upravíme predpis funkcie s pre obe vozidlá, dostaneme, že platí:
sZ = – 50t2 + 150t = –50(t – 1,5)2 +112,5,
sB = – 25t2 + 175t = –25(t – 3,5)2 + 306,25,
teda zelené vozidlo sa vrátilo po 3 hodinách a dosiahlo vzdialenosť 112,5 kilometrov
od štartu. Biele vozidlo sa vrátilo po 7 hodinách a dosiahlo vzdialenosť
306,25 kilometrov od štartu. Na grafe je znázornená vzdialenosť oboch vozidiel od
štartu (funkcia f predstavuje zelené a funkcia g biele vozidlo).

6. Trajekt predstavuje jednu z možností, ako prepraviť auto cez more v miestach,
ktoré nie sú prepojené mostmi ani tunelmi, resp. tie sú vzdialené príliš ďaleko. Jeho
nevýhodou je to, že nepremáva neustála, ale len v určitých intervaloch. Náš trajekt
vyráža každú celú hodinu (z oboch prístavov). Cesta trvá 2 hodiny a 15 minút.
Nalodenie aj vylodenie pasažierov a nákladu trvá po 2 hodiny. Určte, aký minimálny
počet lodí musí mať trajektová spoločnosť na tejto trase v prevádzke, aby dokázala
zabezpečiť jeho prevádzku. Určte, akú obchádzku je ešte efektívne urobiť miesto
cesty trajektom, ak poplatok za prevoz jedného auta s pasažiermi stojí 70 €, auto má
spotrebu 5 l nafty na 100 km, cena nafty je 1,4 €/l a náklady na opotrebenie vozidla
sú vo výške 0,183 €/km. Počet kilometrov zaokrúhlite nadol.
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Riešenie: Obsadenie trajektu pre jednu jazdu trvá 2 h (nalodenie) + 2,25 h (samotná
cesta) + 2 h vylodenie, teda spolu 6,25 h. To znamená, že trajekt je pripravený na
naloďovanie o 7 hodín, pretože trajekty odchádzajú každú celú hodinu. Keďže sa ale
ešte musí vrátiť späť, tak na opätovné nalodenie v tom istom prístave je pripravený
o 14 hodín. Preto spoločnosť potrebuje minimálne 14 trajektov.
5 litrov nafty stojí 5 l . 1,4 €/l = 7 €, teda náklady na naftu na 1 km predstavujú
7 : 100 = 0,07 €.
Celkové náklady na 1 km jazdy predstavujú potom
0,07 € + 0,183 € = 0,253 €.
Pri celkových nákladoch 70 € je preto možné najazdiť
70 € : 0,253 € ≈ 276,68 km,
a teda maximálna dĺžka obchádzkovej trasy je 276 km po zaokrúhlení nadol.
7. Zdravou alternatívou k používaniu automobilovej dopravy je chôdza a beh. Juraj
a Jozef sa rozhodli prejsť 12 km striedaním chôdze (s priemernou rýchlosťou 6 km/h)
a behu (priemernou rýchlosťou 18 km/h). Jozef striedavo 1 km bežal a 1 km kráčal
a Juraj striedavo 5 minút bežal a 5 minút kráčal. Určte, ktorý z nich bol v cieli skôr
a aký mal náskok v minútach.
Riešenie: Jozef prešiel 1 km behom za

1 km
min
60
18 km/h
h

3 min 20 s

a 1 km chôdzou za
1 km
min
60
10 min.
6 km/h
h
To znamená, že 2 km prejde za 13 min 20 s. Preto celú trať prejde za
6 . (13 min 20 s) = 1 hodinu a 20 minút.
Juraj za 5 minút prebehne
18 km/h

5 min
60 min/h

1,5 km

a za 5 minút chôdze
5 min
0,5 km .
60 min/h
Teda za 10 minút prejde 2 km a celú trať prejde za 6 . 10 minút = 60 minút, teda za
1 hodinu. Preto bude v cieli skôr Juraj a bude mať náskok 20 minút.
6 km/h
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