5 b – 0 b: Prázdnu hlavu je ľahké nosiť vysoko (libanonské príslovie). Mlč a zbieraj
kamene (španielske príslovie).
Pre všetkých účastníkov testu možno bude sympatické hindustánske príslovie: Ak
čerpáš z mora, naberieš iba toľko, koľko obsiahne tvoj džbán.
Vybral a zostavil Dušan Jedinák, vzorové riešenia spracoval Martin Hriňák

Bratislavská integrovaná doprava
Od prvého novembra 2015 spustili v Bratislave a jej
okolí tretiu etapu Bratislavskej integrovanej dopravy.
Pri tejto príležitosti sa zmenili tarify cestovných
lístkov a zaviedli sa nové druhy cestovných lístkov.
Ľudia, ktorí pravidelne využívajú hromadnú dopravu,
si musia nanovo vypočítať, aké lístky sú pre nich
najvýhodnejšie. Napríklad Simona cestuje každý
pracovný deň z domu v Moste pri Bratislave do školy
v Bratislave. Jeden lístok na cestu autobusom z domu
do školy (alebo opačne) ju stojí 0,68 eura. Ráno ju
vezú do Bratislavy rodičia autom, ale keďže nemajú
čas zaviezť ju priamo do školy, musí sa ešte odviezť električkou – potrebuje na to
15-minútový lístok za 35 centov. Naspäť domov chodieva autobusom, pričom zo školy na autobusovú stanicu príde pešo. V utorky a štvrtky chodieva poobede do jazykovej školy, na cestu zo školy tam a aj na cestu naspäť potrebuje 15-minútový lístok.
7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať neobmedzene v rámci Bratislavy
a Mostu pri Bratislave, stojí 6,90 eura. 30-dňový lístok pre rovnakú oblasť stojí
17,90 eura. 7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať neobmedzene len v rámci
Bratislavy, stojí 5,20 eura, a 30-dňový lístok stojí 13,45 eura. V prípade použitia
lístka pre Bratislavu si však musí za každú cestu z Bratislavy do Mostu pri Bratislave
doplatiť ešte 32 centov.
Poraďte jej, akým spôsobom má čo najlacnejšie cestovať od začiatku novembra
2015 do začiatku zimných prázdnin 22. 12. 2015 v prípade, že do jazykovej školy už
v decembri nebude chodiť.
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Riešenie: Keby Simona používala len jednorazové lístky, tak za jeden týždeň použije
5 lístkov za 68 centov (Bratislava – Most pri Bratislave) a 5  2  2  9 lístkov po
35 centov (15-minútových), teda spolu zaplatí 5  0,68 €  9  0,35 €  6,55 €. To znamená, že týždňový lístok za 6,90 € sa jej neoplatí. Keby mala týždňový lístok len
v rámci Bratislavy, tak za jeden týždeň by ju doprava stála 5,2 €  5  0,32 €  6,8 €.
To znamená, že týždenné lístky sa jej v žiadnom prípade neoplatia. Iné je to v prípade
mesačných lístkov.
Keby Simona používala len jednorazové lístky, tak každý deň zaplatí za cestu
električkou ráno a za cestu domov 0,35 €  0,68 €  1,03 €. V novembri 2015 je
19 pracovných dní. Keďže platí 19 1,03 €  19,57 €, čo je viac ako cena mesačného
lístka, Simone sa oplatí kúpiť si mesačných lístok, aj keby do jazykovej školy
nechodila. Treba ho však kúpiť tak, aby čas jeho platnosti pokryl všetky návštevy
jazykovej školy, a zároveň čo najviac pracovných dní. Napríklad hneď od druhého
novembra (lebo 1. novembra je nedeľa), takýto lístok bude platiť do utorka
1. decembra (vrátane). Kúpiť si 30-dňový lístok len v rámci Bratislavy a doplácať za
každú cestu domov sa jej neoplatí, lebo na doplatkoch za cesty z Bratislavy domov by
zaplatila viac, ako je rozdiel ceny mesačného lístka, s ktorým môže cestovať až
domov, a ceny mesačného lístka len v rámci Bratislavy. Na to, aby sa jej to oplatilo,
by mohla za mesiac ísť autobusom z Bratislavy domov maximálne

17,9  13,45
 13,9, teda najviac 13-krát, ale je jasné, že pôjde viackrát.
0,32
Potom zostane už len 15 dní v decembri (1. december má pokrytý 30-dňovým
lístkom), počas ktorých bude Simona chodiť do školy. Počas týchto dní si bude
kupovať už len jednorazové lístky, lebo 15 1,03 €  15,45 € je menej ako cena
30-dňového lístka, s ktorým môže neobmedzene cestovať v rámci Bratislavy a Mostu
pri Bratislave. Kúpiť si 30-dňový lístok len v rámci Bratislavy a doplácať za každú
cestu domov sa jej neoplatí, lebo z Bratislavy domov bude cestovať viac ako 13-krát.
Záver: Simona by si mala kúpiť 30-dňový lístok, s ktorým môže neobmedzene
cestovať v rámci Bratislavy a Mostu pri Bratislave tak, aby jej platil od 2. novembra
do 1. decembra, resp. od 3. novembra do 2. decembra. Zvyšných 15 pracovných dní
by si mala kupovať jednorazové lístky.
Katarína Hriňáková
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