A–I–6
Na hracom pláne je nakreslený pravidelný n-uholník s jedným vrcholom vyznačeným
ako pasca. Tom a Jerry hrajú nasledujúcu hru. Na začiatku Jerry postaví figúrku na
niektorý vrchol n-uholníka. V každom kroku potom Tom povie nejaké prirodzené
číslo a Jerry posunie figúrku o tento počet vrcholov podľa svojej voľby buď v smere,
alebo proti smeru chodu hodinových ručičiek. Nájdite všetky n ≥ 3 , pri ktorých môže
Jerry ťahať figúrkou tak, aby nikdy neskončila v pasci. Ako sa zmení odpoveď, keď
je Tom k plánu otočený chrbtom, pozná iba dané n a nevidí, kam Jerry figúrku na
začiatku postaví ani kam s ňou v jednotlivých krokoch ťahá?
(Pavel Calábek)

Výlet
Trieda, v ktorej je 16 chlapcov a 14 dievčat, sa rozhodla ísť na výlet. Našli ubytovanie v hoteli, v ktorom sú k dispozícii len dvojlôžkové a trojlôžkové izby. Cena za
ubytovanie v dvojlôžkovej izbe je 30 €/izba/noc a v trojlôžkovej 42 €/izba/noc.
Vzhľadom na to, že ide o školský výlet, pocestujú s nimi aj dve učiteľky. Školské
pravidlá ďalej stanovujú, že na izbe môžu bývať len osoby rovnakého pohlavia a učitelia nesmú bývať so žiakmi na jednej izbe.
a) Koľkými rôznymi spôsobmi si môžu objednať ubytovanie v hoteli, ak požadujeme, aby boli všetky izby naplnené podľa ich kapacity? (V objednávke sa uvádza
počet objednávaných dvojlôžkových a trojlôžkových izieb.)
b) Aký je minimálny počet izieb, ktoré sú potrebné na ubytovanie celej triedy
a učiteliek?
c) Určte celkové náklady na výlet, ak sa ubytujú tak, aby boli celkové náklady čo
najnižšie.
Riešenie: a) Dievčatá môžu bývať buď na 7 dvojlôžkových, alebo štyroch
dvojlôžkových a dvoch trojlôžkových, alebo jednej dvojlôžkovej a štyroch
trojlôžkových izbách. Chlapci môžu bývať na 8 dvojlôžkových, alebo
5 dvojlôžkových a dvoch trojlôžkových, alebo dvoch dvojlôžkových a štyroch
trojlôžkových izbách. Učiteľky môžu bývať len na jednej dvojlôžkovej izbe.
Skombinovaním vyššie uvedených možností dostávame, že ubytovaní môžu byť na
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16 dvojlôžkových, 13 dvojlôžkových a dvoch trojlôžkových, 10 dvojlôžkových
a štyroch trojlôžkových, 7 dvojlôžkových a 6 trojlôžkových a nakoniec štyroch
dvojlôžkových a 8 trojlôžkových. Preto si môžu ubytovanie objednať piatimi rôznymi
spôsobmi.
b) Na základe možností uvedených v časti a je minimálny počet izieb 12 v prípade
ubytovania na štyroch dvojlôžkových a 8 trojlôžkových izbách.
c) Cena za osobonoc je v prípade dvojlôžkovej izby 15 € a v prípade trojlôžkovej
14 €. To znamená, že najnižšia cena vyjde pri maximálnom možnom počte trojlôžkových izieb. Vzhľadom na stanovené obmedzenia je optimálne objednať 4 dvojlôžkové a 8 trojlôžkových izieb (v časti a sú uvedené prípustné kombinácie). Táto kombinácia vedie k cene 4 ⋅ 30 € + 8 ⋅ 42 € = 456 €.

Zber ovocia
S jeseňou prichádza aj obdobie zberu ovocia a zeleniny. Najčastejšie zbierame jablká
a hrušky na zimné uskladnenie. Valentína a Maximilián pomáhali rodičom v záhrade
a spolu nazbierali 9 debničiek jabĺk a hrušiek. Obaja nazbierali rovnako veľa hrušiek.
Maximilián nazbieral rovnako veľa jabĺk ako hrušiek, avšak Valentína nazbierala
o 10 kg viac jabĺk ako hrušiek. Ak viete, že do jednej debničky sa zmestí 10 kg
ovocia, koľko kilogramov jabĺk a koľko kilogramov hrušiek nazbierali?
Riešenie: Označme hmotnosť nazbieraných hrušiek h. Potom spolu nazbierali 2 h
kilogramov hrušiek. Maximilián nazbieral rovnako veľa jabĺk ako hrušiek, teda
nazbieral h kilogramov jabĺk. Valentína nazbierala o 10 kg viac jabĺk ako hrušiek,
teda nazbierala h + 10 kilogramov jabĺk. Spolu teda nazbierali
2 h + h + (h + 10) = 4 h + 10
kilogramov ovocia. Keďže nazbierali 9 debničiek po 10 kg, nazbierali spolu 90 kg
ovocia. Preto musí platiť 4 h + 10 = 90. Túto rovnicu upravíme a dostaneme, že platí
h = 20.
Dosadením tejto hodnoty dostaneme, že Valentína nazbierala 30 kg jabĺk a 20 kg
hrušiek a Maximilián nazbieral 20 kg jabĺk a 20 kg hrušiek.

Martin Hriňák
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