Historické platidlá
V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, ktorých používanie bolo
náročnejšie ako v súčasnosti. Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi,
dukátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako už názov hovorí, boli to
zlaté, ale aj strieborné či medené mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto
minciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa častokrát na trhoch
neplatilo len mincami, ale aj v naturáliách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri taniere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý kúpiť tri krčahy
a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma
zlatými dostali výdavok desať grajciarov.
a) Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier a jeden krčah, ak viete, že
päť tanierov stojí o jedenásť grajciarov viac ako šesť lyžíc.
b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý.
Riešenie: a) Na základe zadania sformulujeme sústavu štyroch rovníc s piatimi
neznámymi l (cena lyžice v grajciaroch), t (cena taniera v grajciaroch), k (cena krčaha
v grajciaroch), z (hodnota zlatého v grajciaroch) a g (hodnota jedného grajciara):
(1)
8l 3t ,
(2)
3k  10l z,
(3)
5t 6l  11g ,
(4)
5k  5t  10l 2 z  10 g.
Dosadením vyjadrenia z z rovnice (2) do rovnice (4) dostaneme, že platí
5k  5t  10l

2 3k  10l  10 g ,

čo upravíme na tvar
5t

k  10l  10 g.

Z rovnice (1) dostávame po prenásobení 5, že platí
40l 15t.
Ak prenásobíme rovnicu (3) troma, dostávame, že platí
15t 18l  33 g.

(5)
(6)
(7)

Porovnaním rovníc (6) a (7) dostávame, že platí 40l 18l  33 g , odkiaľ
dostaneme, že 22l 33g , čo znamená, že platí
l 1,5 g.
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(8)

Dosadením (8) do (3) dostávame, že platí 5t

6  1,5 g  11g , teda 5t

20 g , odkiaľ

dostávame, že platí
t

4 g.

(9)

Dosadením (8) a (9) do (5) dostávame, že platí
5  4 g k  10  1,5 g  10 g ,
odkiaľ po úprave dostaneme, že platí
15 g

k.

Dosadením (8) a (10) do (2) dostávame, že platí 3  15 g  10  1,5 g
úprave dostaneme, že platí 60 g

(10)
z , odkiaľ po

z.

Celkovo dostávame, že jedna lyžica stojí jeden a pol grajciara, jeden tanier stojí
štyri grajciare, jeden krčah stojí 15 grajciarov a jeden zlatý má hodnotu 60 grajciarov.
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