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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematika je pre mňa disciplína, ktorá kultivuje stav neustáleho
úžasu nad povahou myslenia, jeho medzami a našim miestom
v kozme.
Clifford Alan Pickover

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
v roku 2016 vám prajem všetko dobré a verím, že aj tento rok bude pre vás i nás
úspešný. V marci sme podali žiadosť o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na vydávanie časopisov a veríme, že tento rok bude
podporený aj náš časopis. Postupne rozbiehame aktivity i na našej facebookovskej
stránke (https://www.facebook.com/%C4%8Casopis-Matmix-1648004428760371/),
sledujte ju priebežne a získate informácie o novinkách v oblasti matematiky.
Z osobností histórie matematiky sa v tomto čísle časopisu venujeme Márii Gaetane
Agnesiovej, ktorá svoj matematický talent vymenila za život v rehoľnej službe. S jej
menom je spojená aj zaujímavá krivka – Agnesiovej čarodejnica.
Pre záujemcov o matematickú literatúru prinášame recenziu matematickej knihy,
ktorá má názov Matematická kniha, v článku s názvom Pozoruhodná encyklopédia
pre motiváciu matematickej kultúry.
V rámci korešpondenčnej súťaže zverejňujeme riešenia 1. série úloh korešpondenčnej
súťaže. Riešenia druhej série, ktoré ste nám zaslali, sme už aj opravili, avšak
zverejníme ich až v nasledujúcom čísle časopisu spolu s riešeniami druhej série.
Pre záujemcov o riešenie aplikovaných úloh sme v tomto čísle pripravili aj dve úlohy
o slivkách. Verím, že vás zaujmú a úspešne ich aj vyriešite. Pozor, pri úlohách sú aj
vzorové riešenia, takže ak nechcete byť nimi ovplyvnení, zakryte si ich a zadanie si
odkrývajte postupne.

Martin Hriňák

Mária Gaetana Agnesiová – matematický talent v rehoľnej službe
Nadaná na jazyky i matematiku
O tejto Talianke sa hovorilo, že už päťročná vedela po francúzsky, ako jedenásťročná
už plynulo rozprávala po latinsky i grécky a trinásťročná aj po hebrejsky. Neskôr sa
dohovorila španielsky i nemecky.
Bola dcérou Pietra Agnesiho, profesora matematiky, ktorý
sa postaral o to, aby Mária Gaetana Agnesiová (16. 5. 1718 –
9. 1. 1799), ktorá mala hlboké prirodzené intelektuálne
predpoklady, získala všestranné vzdelanie od najlepších domácich učiteľov jazykov, matematiky, fyziky i filozofie. Deväťročná preložila z taliančiny do latinčiny článok o obhajobe
práva žien na vzdelanie. Jej učiteľmi boli hlavne jej otec,
Pietro Agnesi, a rehoľník Rampinelli. Učiteľské schopnosti si
Mária vyskúšala najskôr v rodine, mladším súrodencom napísala Počtovnicu. Už ako
19-ročná študovala matematické práce Fermata, Descarta, Newtona. V rokoch 1748 –
1749 publikovala v Miláne svoje dielo zo základov matematickej analýzy. Tam
vyložila nielen tradičné partie z algebry a analytickej geometrie, ale i vtedajšiu novinku – diferenciálny a integrálny počet.
Kniha bola preložená aj do angličtiny a francúzštiny. Dielo
vzbudilo ohlas aj u panovníčky Márie Terézie a Mária Gaetana
získala aj členstvo v Bolonskej akadémii vied i medailu od
pápeža Benedikta XIV. Po smrti svojho otca v roku 1752
vymenila matematiku za teológiu a odriekanie kvôli vede za
život podľa evanjelia. Rozhodla sa ponúkať starým a chorým
ľuďom v chudobinci nádej na posmrtnú blaženosť. Vstúpila do
kláštora a vytrvala v nezištnej ošetrovateľskej službe až do svojej smrti. Ani nebola
pochovaná v katedrále, ale v opustenom hrobe.
Čarodejnica
S menom Márie Gaetany Agnesiovej je spojené aj pomenovanie zaujímavej krivky,
ktorú nazývame Čarodejnica. V karteziánskej sústave súradníc má táto krivka
a3
.
rovnicu y = 2
a + x2
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Výklad o tejto krivke začína geometrickým faktom, že ak
zodpovedajúce si body krivky a určitej polkružnice majú zhodné
súradnice, štvorec súradníc je k štvorcu polomeru polkružnice
v takom istom pomere, v akom by súradnica rozdelila priemer
polkružnice. Krivku predtým študoval aj Fermat (1601 – 1665)
a Newton (1643 – 1727), ale nikto ju tak dôkladne nepreskúmal
ako Agnesiová. Neskôr skomolením pomenovaní získala nevinná
krivka názov Agnesiovej čarodejnica. Neskôr sa krivda na zbožnej
talianskej matematičke aspoň trocha odčinila, keď jeden z kráterov
planéty Venuša dostal v roku 1991 meno Agnesi.
Medzi úspešnými
V milánskej Ambroziánskej knižnici sú medzi literárnymi pokladmi od Vergília,
Leonarda da Vinci, Karola Boromejského a Galilea Galileiho uložené aj
matematické, teologické a charitatívne rukopisy Márie Gaetany Agnesiovej.

Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2015/2016
Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Stretli sa lev a zajac. O levovi je známe, že v pondelok, utorok a stredu vždy
klame, ale v ostatné dni hovorí pravdu. O zajacovi je známe, že klame vždy vo
štvrtok, piatok a sobotu a v ostatné dni hovorí pravdu.
Lev hovorí: „Včera sa na mňa usmiala krásavica Elza!“
Zajac: „Aj na mňa sa usmiala. A aký si mal včera deň?“
Lev: „Klamací. A ty?“
Zajac: „Klamací.“
Ktorý deň v týždni sa stretli lev a zajac a na ktorého z nich sa usmiala Elza?
Riešenie: Ak by lev v deň stretnutia klamal, potom by deň pred týmto dňom musel
hovoriť pravdu. To znamená, že deň stretnutia by musel byť pondelok. V pondelok
hovorí zajac pravdu, takže v nedeľu by mal zajac klamať podľa jeho posledného
výroku. Avšak aj v nedeľu hovorí zajac pravdu, takže tento rozhovor sa nemohol
odohrať v pondelok, a teda lev nemohol klamať, teda musel v deň stretnutia hovoriť
pravdu. To znamená aj to, že Elza sa určite usmiala na leva.
Keďže lev hovoril v deň stretnutia pravdu, musel predchádzajúci deň klamať. To
znamená, že lev a zajac sa stretli vo štvrtok. V tento deň zajac klamal, takže sa Elza
na neho neusmiala. Zároveň si overíme aj posledný výrok – keďže zajac vo štvrtok
klamal, predchádzajúci deň – v stredu – hovoril pravdu, čo je aj pravda.
Záver: Lev a zajac sa stretli vo štvrtok a Elza sa usmiala na leva.
2. V biochemickom laboratóriu skúmajú rýchlosť rozmnožovania dvoch nových
druhov baktérií. Do jednej skúmavky dali niekoľko baktérií druhu Bacillus Acos,
do druhej skúmavky dali 3-krát viac baktérií druhu Bacillus Becos. O 24 hodín
mali v prvej skúmavke 500 000 baktérií druhu Bacillus Acos, v druhej
1 000 000 baktérií druhu Bacillus Becos. V oboch skúmavkách pribudlo za
24 hodín rovnako veľa baktérií. Koľko baktérií druhu Bacillus Acos bolo na
začiatku v skúmavke?
Riešenie: Keďže v oboch skúmavkách pribudol za 24 hodín rovnaký počet baktérií,
rozdiel medzi počtom baktérií druhu Bacillus Acos a druhu Bacillus Becos sa
nezmenil a rovná sa 1 000 000 – 500 000 = 500 000. Tento rozdiel sa rovná
dvojnásobku počtu baktérií druhu Bacillus Acos (baktérií druhu Bacillus Becos bolo
trikrát viac ako baktérií druhu Bacillus Acos, a teda rozdiel ich počtu je
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dvojnásobkom počtu baktérií druhu Bacillus Acos). To znamená, že baktérií druhu
Bacillus Acos bola na začiatku v skúmavke polovica tohto počtu, teda 250 000.
Výpočet si môžeme overiť tak, že si dopočítame ešte počet baktérií druhu Bacillus
Becos – je to trojnásobok 250 000, teda 750 000. Za 24 hodín potom pribudlo po
250 000 baktérií oboch druhov.
Úlohu môžeme riešiť aj pomocou rovníc – neznámou x si označíme počtu baktérií
druhu Bacillus Acos. Potom baktérií druhu Bacillus Becos bolo na začiatku 3x. Ak
označíme počet baktérií, ktoré pribudli v každej zo skúmaviek, ako y, musí platiť:
x + y = 500 000,

3 x + y = 1 000 000.
Odčítaním prvej rovnice od druhej dostávame, že platí 2 x = 500 000, teda
x = 250 000. Baktérií druhu Bacillus Acos bolo na začiatku v skúmavke 250 000.
3. Reklamná firma vyrába seriálové reklamné plagáty. Lepí ich na obdĺžnikové
bilbordy s rozmermi 1,5 m a 2 m. Najprv nalepí na bilbord dva plagáty
s neúplnými informáciami o nejakom výrobku a po týždni ich čiastočne prelepí
tretím plagátom, ktorým informáciu doplní. Tretí plagát nalepí tak, aby viditeľné
časti všetkých troch plagátov mali rovnaký obsah. Všetky plagáty tejto firmy, aj
tretím plagátom prekryté časti, majú tvar obdĺžnika s celočíselnými rozmermi
v decimetroch. Na obrázku je znázornená časť bilbordu s trojicou plagátov.
Posledný z trojice plagátov má rozmery 5 dm x 8 dm. Prekryté časti majú obsahy
8 dm2 a 12 dm2. Aké rozmery mali prvé dva plagáty?

Riešenie: Keďže posledný z trojice plagátov má obsah 40 dm2, bude obsah ľavého
horného plagátu 40 dm2 + 8 dm2 = 48 dm2 (nazvime ho prvý plagát) a obsah pravého
dolného plagátu 40 dm2 + 12 dm2 = 52 dm2 (nazvime ho druhý plagát). Keďže
rozmery plagátov sú celočíselné, prvý plagát môže mať len tieto rozmery: 48 dm x
1 dm, 24 dm x 2 dm, 16 dm x 3 dm, 12 dm x 4 dm, 8 dm x 6 dm (rozložili sme 48 na
súčin dvoch prirodzených čísel). Keďže rozmery bilbordu sú 15 dm x 20 dm,
maximálny rozmer je 20 dm, a teda zostali už len tieto tri možnosti: 16 dm x 3 dm,
12 dm x 4 dm, 8 dm x 6 dm. Druhý plagát môže mať tieto rozmery: 52 dm x 1 dm,
26 dm x 2 dm, 13 dm x 4 dm. Keďže maximálny rozmer bilbordu je 20 dm, ostala
nám už len jedna možnosť – 13 dm x 4 dm. Keďže neboli stanovené žiadne bližšie
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pravidlá o tom, ako sa plagáty prelepujú, dostávame tri možné riešenia pre prvý
plagát: 16 dm x 3 dm, 12 dm x 4 dm, 8 dm x 6 dm. Druhý plagát má rozmery 13 dm
x 4 dm. Ľahko overíme, že jednotlivé plagáty sa dajú požadovaným spôsobom
umiestniť na bilbord (malý štvorec má rozmer 1 dm x 1 dm):
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4. Jano a Jaro sa radi hrajú Človeče nehnevaj sa. V tejto hre veľa hádžu hracími
kockami a snažia sa na ne zapôsobiť. Napríklad tak, že im rozprávajú hádanky.
Prípadne aj sebe. „Ak by som zobral kocku, ktorá by mala hranu dvakrát väčšiu
než moja a vážila štyrikrát toľko ako moja, tak by som zistil, že má štyrikrát
väčšiu hustotu, než má voda.“ Koľko váži moja kocka, ak jedna hrana má dĺžku
5 cm?
Riešenie: Ak má moja kocka hranu dĺžky 5 cm, tak kocka s dvojnásobnou hranou
bude mať hranu dĺžky 10 cm a jej objem bude 1 liter. Kocka s objemom 1 liter so
štyrikrát väčšou hustotou ako voda má hmotnosť 4 kg. To je ale zároveň aj
štvornásobok hmotnosti mojej kocky, teda hmotnosť mojej kocky je 1 kg.
Úlohu môžeme riešiť aj pomocou rovnice. Označme hmotnosť mojej kocky ako x.
Dĺžka jej hrany je 0,5 dm. Ak zoberieme kocku, ktorá má hranu dvakrát väčšiu než
moja, dĺžka jej hrany bude 1 dm a objem 1 dm3. Ak je jej hmotnosť štyrikrát taká
veľká ako hmotnosť mojej kocky, bude jej hmotnosť 4x. Pre jej hustotu
(v kilogramoch na decimeter kubický) musí platiť:
4x
kg
= 4 ⋅1 3 ,
3
1 dm
dm
odkiaľ ľahko vypočítame, že x = 1 kg, teda moja kocka má hmotnosť 1 kg.
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5. Judita a Petra trénujú cezpoľný beh v mestskom lesoparku. Judita prebehne trať od
zastávky autobusu po studničku za 12 minút, Petra za 20 minút. Vyštartovali
súčasne od zastávky. Keď Judita dobehla k studničke, otočila sa a bežala späť po
tej istej ceste. O chvíľu sa stretla s Petrou. Po koľkých minútach od ich stretnutia
dobehla Petra k studničke?
Riešenie: Judita prebehne za jednu minútu 1/12 trate a Petra 1/20 trate. Keď bola
Judita o 12 minút od vyštartovania pri studničke, Petra mala prebehnutých 12/20 celej
trate a bola vo vzdialenosti 8 minút od studničky. To znamená, že v tomto okamihu
boli Petra a Judita vo vzdialenosti 8/20 = 2/5 celej trate. Od tohto okamihu bežia proti
sebe, a teda ich vzájomné rýchlosti musíme sčítať. Za minútu tak spolu prebehnú
1
1 5+3 8
2
+
=
=
=
12 20
60
60 15
2 2
trate. Stretnú sa preto o : = 3 minúty. Petre potom bude trvať dobehnutie
5 15
k studničke ešte 8 – 3 = 5 minút.
6. Súčin troch za sebou idúcich párnych čísel je v tvare 87.....8. Určte prostredných
5 cifier.
Riešenie: Označme tri za sebou idúce párne čísla zo zadania x, y, z. Môžu sa končiť
postupne na 0, 2, 4, alebo na 2, 4, 6, alebo na 4, 6, 8, alebo na 6, 8, 0, alebo na 8, 0, 2.
Ich súčin sa končí na cifru 8 len vtedy, ak sa spomínané tri čísla končia na 2, 4, 6.
Ďalej si všimnime, že platí
440 ⋅ 442 ⋅ 444 = 86 349120 < xyz < 91123 200 = 448 ⋅ 450 ⋅ 452,

z čoho vyplýva, že hľadané číslo x je väčšie ako 440 a zároveň menšie ako 448. Preto
musí nutne platiť
x = 442,
y = 444,
z = 446.
Prostredné cifry v tomto prípade sú 5, 2, 6, 6, 0, o čom sa presvedčíme vynásobením.
7. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel dokážeme vybrať dve také,
ktorých súčet alebo rozdiel bude deliteľný desiatimi.
Riešenie: Pozrime sa na zvyšky, ktoré dávajú tieto čísla po delení desiatimi.
Všetkých možných zvyškov je 10 – sú to 0, 1, 2, ..., 9. Ak by medzi uvedenými
siedmimi číslami boli dve, ktoré dávajú rovnaký zvyšok po delení 10, tak ich rozdiel
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by bol deliteľný desiatimi a tvrdenie úlohy sme dokázali. Ak medzi nimi nie sú dve
také, ktoré by dávali rovnaký zvyšok po delení desiatimi, dávajú všetky iný zvyšok
po delení desiatimi. Pozrime sa teraz na dvojice zvyškov 1 a 9, 2 a 8, 3 a 7, 4 a 6
(ostali nám ešte zvyšky 0 a 5). Ak by medzi siedmimi vybranými číslami boli dve
také, ktorých zvyšky po delení desiatimi tvoria jednu dvojicu, tak ich súčet bude
deliteľný desiatimi a tvrdenie úlohy sme dokázali.
Ostala nám už len situácia, keď z každej dvojice je medzi siedmimi vybranými
číslami len jedno, ktoré dáva príslušný zvyšok po delení desiatimi. Takéto čísla však
môžu byť len štyri, pretože máme štyri dvojice. Ak k týmto štyrom číslam
pripočítame maximálne dve čísla, ktoré môžu dávať zvyšok 0 alebo 5 po delení
desiatimi, dostávame šesť čísel. Keďže čísel je sedem, musí byť toto siedme číslo
buď v nejakej dvojici, alebo dávať zvyšok 0 alebo 5 po delení desiatimi, a teda máme
dve čísla, ktoré buď dávajú rovnaký zvyšok po delení desiatimi (a teda ich rozdiel je
deliteľný desiatimi – keďže ide o zvyšky 0 a 5, tak aj ich súčet bude deliteľný
desiatimi), alebo ich súčet je deliteľný desiatimi, čím sme tvrdenie úlohy dokázali.
8. Predpokladajme, že každý bod roviny je ofarbený jednou z dvoch farieb. Dokážte,
že potom pre jednu z týchto dvoch farieb platí, že pre každé kladné reálne číslo
existuje dvojica bodov ofarbených touto farbou, ktorých vzdialenosť sa rovná
tomuto číslu.
Riešenie: Tvrdenie úlohy dokážeme dôkazom sporom. Predpokladajme, že tvrdenie
úlohy neplatí, teda platí tvrdenie: Pre každú farbu platí, že existuje kladné reálne
číslo, pre ktoré platí, že neexistujú dva body rovnakej farby, ktorých vzdialenosť by
sa rovnala tomuto číslu. Inak povedané, existujú dve kladné reálne čísla x a y (nie
nutne rôzne), pričom platí, že každé dva body, ktorých vzdialenosť je x, nie sú
ofarbené prvou farbou, a každé dva body, ktorých vzdialenosť je y, nie sú ofarbené
druhou farbou. Bez ujmy na všeobecnosti predpokladajme, že platí x ≥ y.

Vyberme si ľubovoľný bod roviny, ktorý je ofarbený prvou farbou. Pozrime sa na
ľubovoľný rovnoramenný trojuholník, ktorý má hlavný vrchol v tomto bode, ramená
s dĺžkou x a základňu s dĺžkou y (tento trojuholník existuje vzhľadom na podmienku
x ≥ y ). Keďže žiadne dva body ofarbené prvou farbou nemajú vzdialenosť x, musia
byť oba vrcholy základne tohto trojuholníka ofarbené druhou farbou. Tým sme ale
dostali spor s predpokladom, že žiadne dva body ofarbené druhou farbou nemajú
vzdialenosť y. Vzhľadom na to je náš predpoklad nesprávny a platí dokazované
tvrdenie.
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Pozoruhodná encyklopédia pre motiváciu matematickej kultúry
Pickover, C. A.: Matematická kniha
(Od Pythagora po 57. dimenzi: 250 milníků v dějinách matematiky)
Praha: Argo/Dokořán, 2012

Čo-to z histórie matematiky poznám: Stirlingov vzorec, Peanova krivka, Kleinova fľaša, Kochova vločka, Hilbertov hotel,
Turingov stroj, Möbiova funkcia, Benfordov zákon, Gödelova
veta, zábavná matematika M. Gardnera, teória katastrof
i Rubikova kocka. Náhodne som listoval a značil si to, čo som
ešte nepoznal: Ulamova špirála, Banachov-Tarského paradox,
Ramseyova teória, Conwayove výhonky, Shewesove číslo,
Boyova plocha, Jungova veta, Thuevova-Morseova postupnosť,
Bieberbachova domnienka, Hausdorffova dimenzia, Brunova
konštanta, Dioklova kisoida, Torricelliho trúbka, Jonesov polynóm, Franklinov magický štvorec, Bertramiho pseudosféra, Perkove uzly, Sylvestrove
matice, Grayov kód, Reuleauxov trojuholník, Alexandrova rohatá sféra, Penroseovo
dláždenie, Ikedov atraktor, Mengerova špongia.
Clifford Alan Pickover (1957), autor knižky, je
americký redaktor v oblasti vedy, matematiky a science
fiction. Napísal takmer 50 populárno-vedeckých kníh, ktoré
sa prevažne zaoberajú matematikou a prírodnými vedami,
ale aj históriou i umením, náboženstvom či mimozemskými
civilizáciami. O svojej publikácii konštatoval: Pri písaní
Matematickej knihy ma viedol zámer poskytnúť širšiemu
publiku stručného sprievodcu po významných myšlienkach
matematiky a ich tvorcoch prostredníctvom hesiel natoľko
krátkych, aby bolo možné prejsť ich počas pár minút.
Matematická
kniha
ponúka
pestrý
a zaujímavý prehľad podnetných označení, pojmov,
udalostí, vzťahov a súvislostí
zo sveta matematických vied.
Jednotlivé
kapitoly
sú
usporiadané chronologicky,
vždy
s celostránkovou
grafickou farebnou ilustrá9

ciou. Krása matematiky je nielen vo vecnej podstate, ale aj v znázornení funkcií a ich
grafov, v logických štruktúrach relácií a vlastnostiach operácií. Publikácia nás môže
presvedčiť, že matematické zákonitosti sprístupňujú racionálnu intelektuálnu analýzu
nielen prírodného prostredia, v ktorom žijeme, ale aj náš myšlienkový svet, ktorým
vytvárame naše ľudské chápanie. Kniha poskytuje intelektuálne vzrušenie
množstvom informácií i pestrosťou grafického vybavenia. Je tým, čo chcel autor
dosiahnuť: Atraktívnou knihou, bohatou čo do histórie i detailov, esteticky
zaujímavou, príťažlivou pre študentov i bežných čitateľov.
Matematika umožňuje pochopenie
javov
prístupných
intelektuálnej
racionálnej analýze štruktúr, farby
oblohy, tvaru ulít, pohybu galaxií
i stavby kryštálov. Celá moderná vyspelá technika a progresívne technológie vieme pochopiť a myšlienkovo
konštruovať len s matematickými
poznatkami. Naše chápanie sveta,
v ktorom žijeme, je mozaika poznatkov na základe počtu a merby, ktoré
vykryštalizovali do kaleidoskopu matematických vied. Publikácia, o ktorej hovoríme,
podnecuje predstavivosť smerom k matematickej kultúre, k zušľachťovaniu nášho
myslenia a tvorivého chápania nielen matematickej skutočnosti. Číselnými
štruktúrami a matematickými funkciami sa dajú charakterizovať nielen hudobné
harmónie, ale aj zmeny elektromagnetického poľa. Moderná výpočtová technika
umožňuje aplikáciu matematickej logiky i grafiky, ponúka úžasné vhľady i pohľady
do netušených štruktúr nášho materiálneho sveta. Abstraktná matematika nám
umožňuje pohľad do reálnej budúcnosti materiálnej aj myšlienkovej. Náš vesmír,
okolo nás i v našich hlavách, je možno nečakanou matematickou štruktúrou.
Vnútorná povaha skutočnosti je zrejme matematická.
Ako bezbrehý priateľ citátov som si z knižky odpísal:
̶ Matematika videná zo správneho uhla pohľadu ponúka nielen pravdu, ale aj
vrcholnú krásu – krásu chladnú a strohú, podobnú kráse sochy. (B. Russell)
̶ Matematika dosiahla taký stupeň abstrakcie, že celý rad nových prelomových
problémov nedokážu pochopiť ani experti. (K. Devlin)
̶ Dnes rozumieme fyzikálnym zákonom s ich extrémnou presnosťou a univerzálnosťou len vďaka matematike. (M. Atiyah)
̶ Matematika je pre mňa disciplína, ktorá kultivuje stav neustáleho úžasu nad
povahou myslenia, jeho medzami a našim miestom v kozme. (C. A. Pickover)
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Čo ma udivilo
Plimpton 322 – babylonská hlinená tabuľka obsahujúca pytagorovské trojice čísel
zapísané klinovým písmom asi okolo roku 1800 pred n. l.

V roku 1822 zostrojil anglický matematik Charles Babbage
(1792 – 1871) mechanický stroj, ktorý dokázal riešiť polynomické funkcie. Dokázal viac, ako je násobenie a delenie, poradil si aj s tabuľkami. Prvé z týchto strojov boli obrovské
a ťažké zariadenia pozostávajúce až z 25 000 súčiastok. Neskôr sa postupne zjednodušovali, až vznikol stroj, ktorý sa už
dal položiť aj na stôl. Zázraky nie sú porušením platných
zákonov, ale signálom existencie zákonov vyšších (Charles
Babbage).
Maďarský sochár a architekt Ernő Rubik (1944)
vynašiel a skonštruoval v roku 1974 šesťfarebnú mechanickú kocku skladajúcu sa z 27 malých, mechanicky
otáčajúcich sa kociek. Úlohou je farebne pomiešanú
kocku poskladať tak, aby každá z jej šiestich strán mala
jednu farbu. Existuje 43 252 003 274 489 856 000 konfigurácií, kocka nikdy nemôže byť premiešaná tak, aby
sa nedala poskladať. Už sa vie (od roku 2010), že kocku
možno vždy zložiť najviac dvadsiatimi ťahmi. Od roku
2008 je známy plastový robot autora H. Anderssona,
ktorý pomocou optického senzora a bez pripojenia
k externému počítaču, zloží Rubikovu kocku.
Každý učiteľ počtov a merby − matematiky – by mal
mať túto knihu často v rukách a pravidelne rozširovať
jej údaje medzi svojimi poslucháčmi. Matematika je úžasná a šialená vec, plná
imaginácie, fantázie a tvorivosti, ktorú neohraničujú malicherné detaily hmotného
sveta, ale len sila nášho vnútorného svetla (G. Chaitin).
Výstižnejší názov spomínanej publikácie: Podnetné info o javoch a veciach
matematických.
Dušan Jedinák
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Dve úlohy o slivkách
1. Na výrobu slivkového lekváru existuje veľa receptov. Podľa jedného z nich treba
na prípravu jednej dávky lekváru pokrájať na menšie kusy dva kilogramy odkôstkovaných sliviek, zasypať ich 0,5 kg cukru a poliať 20 mililitrami octu. Túto zmes treba
dať na plech a dať do rúry na pečenie, v ktorej sa pri teplote okolo 140 až 160 °C
pečie 20 – 30 minút. Týmto procesom sme získali tri trojdecilitrové fľašky lekváru.
Hustota octu a vody je 1 kg/dm3 a hustota slivkového lekváru je 1,4 kg/dm3.

a) Koľko litrov vody sa počas pečenia jednej dávky lekváru odparilo?
b) Určte, koľko kilogramov lekváru môžeme pripraviť zo štyroch kilogramov vykôstkovaných sliviek.
c) Určte, koľko kilogramov sliviek s kôstkami potrebujeme na výrobu piatich kilogramov lekváru. Predpokladajte, že zo 160 gramov sliviek tvoria 20 gramov kôstky.
Riešenie: a) Hmotnosť potravín pred pečením bola 2,52 kg (2 kg sliviek, 0,5 kg
cukru a 0,02 kg octu, pretože hustota octu je 1 kg/dm3). Hmotnosť lekváru po pečení
vypočítame ako súčin objemu lekváru a jeho hustoty. Keďže pečením sme pripravili

tri trojdecilitrové fľašky lekváru, je jeho objem 9 dl = 0,9 l = 0,9 dm3 .
Hustota slivkového lekváru je 1,4 kg/dm3, takže sme získali
0,9 dm3 ⋅ 1, 4 kg / dm3 = 1,26 kg
lekváru. Keďže počas pečenia sa odparila len voda, tak jej hmotnosť sa bude rovnať
rozdielu 2,52 kg − 1, 26 kg = 1,26 kg. Keďže hustota vody je 1 kg/dm3, tak objem
odparenej vody je 1,26 litra.
b) Zo štyroch kilogramov vykôstkovaných sliviek môžeme pripraviť dve dávky
lekváru, čiže 2,52 kg lekváru.
c) Päť kilogramov lekváru zodpovedá

5 kg
 3,97 dávkam lekváru. Keďže na
1,26 kg

jednu dávku lekváru potrebujeme dva kilogramy vykôstkovaných sliviek, na päť
kilogramov lekváru budeme celkovo potrebovať
vaných sliviek. Keďže kôstky tvoria

5 kg
⋅ 2 kg  7,94 kg vykôstko1,26 kg

20 g 1
= hmotnosti slivky, vykôstkované
160 g 8
12

7
hmotnosti celých sliviek. Preto budeme na výrobu piatich
8
5 kg
8
⋅ 2 kg ⋅  9,07 kg sliviek s kôstkami.
kilogramov lekváru potrebovať
1,26 kg
7
slivky predstavujú

2. Dedo Jozef odniesol do pálenice 200 litrov nakvasených sliviek a doviezol domov
25 fliaš 52-percentnej slivovice s objemom 0,7 litra. Okrem tejto slivovice v tomto
roku už nikto z jeho domácnosti nedal vyrobiť žiaden alkohol.

a) Určte, akú spotrebnú daň z liehu za ňu musel dedo Jozef zaplatiť.
b) Určte, koľko litrov kvasených sliviek je potrebných na výrobu jedného litra stopercentného alkoholu.
c) Určte, koľko litrov kvasených sliviek je potrebných na výrobu jedného litra
52-percentnej slivovice.
Riešenie: a) Podľa zákona č. 105/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov je od
marca 2010 znížená sadzba dane vo výške 540 €/hl stopercentného alkoholu. Táto
znížená sadzba sa uplatňuje na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na
pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l alkoholu z vyrobeného liehu
pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie.
Keďže dedo Jozef doniesol spolu len 25 ⋅ 0,52 ⋅ 0,7 = 9,1 litra stopercentného

alkoholu, platí pre neho táto znížená sadzba dane. Daň za jeden liter stopercentného
alkoholu je 540 € :100 = 5,4 €. Celková daň, ktorú dedo Jozef zaplatil, potom bola
9,1 l ⋅ 5, 4 € / l = 49,14 €.
b) Keďže z 200 litrov kvasených sliviek sa vypálilo 9,1 litra čistého alkoholu, na
jeden liter čistého alkoholu potrebujeme 200 : 9,1  22 litrov kvasených sliviek.
c) Dedo Jozef priniesol domov 25 fliaš 52-percentnej slivovice s objemom 0,7 litra,
teda celkový objem slivovice bol 25 ⋅ 0,7 l = 17,5 l. Keďže z 200 litrov kvasených
sliviek sa vypálilo 17,5 litra 52-percentnej slivovice, na jeden liter 52-percentnej
slivovice potrebujeme 200 :17,5  11, 4 litra kvasených sliviek.
Martin Hriňák
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