Balenie darčekov
Florián chce zabaliť pre svojich rodičov a sestru darčeky, ktoré sa nachádzajú
v škatuliach s rozmermi 30 cm x 20 cm x 20 cm, 25 cm x 10 cm x 5 cm a 20 cm x
10 cm x 5 cm. Keďže nevie, ako sa balia darčeky klasickým spôsobom baliacim
papierom, rozhodol sa škatule s darčekmi oblepiť zo všetkých strán samolepiacim
baliacim papierom. V obchode predávajú samolepiaci baliaci papier v rolkách so
šírkou 70 cm, pričom kupujúci si môže zvoliť dĺžku kupovaného papiera v násobkoch
5 cm. Aby oblepil škatule čo najpresnejšie, povedal si, že pre každú škatuľu vystrihne
jeden súvislý kus baliaceho papiera, ktorým ju potom oblepí.
a) Určte, aký dlhý kus baliaceho papiera si má Florián kúpiť, aby zabalil všetky darčeky požadovaným spôsobom a minul ho pritom čo najmenej.
b) Riešte úlohu a za predpokladu, že v obchode je možné kúpiť papier s ľubovoľnou
dĺžkou.
c) Filoména, Floriánova sestra, tiež balila rovnako veľké darčeky podobným
spôsobom ako Florián – samolepiacim baliacim papierom. Keďže je šetrnejšia,
rozhodla sa, že si baliaci papier nastrihá podľa stien škatúľ, ktoré chce oblepiť (na
jednu stenu práve jeden kus papiera). Určte, aký dlhý kus papiera si musela Filoména kúpiť, aby mohla zabaliť všetky darčeky.
d) Riešte predchádzajúcu úlohu za predpokladu, že v obchode je možné kúpiť papier
s ľubovoľnou dĺžkou.
Riešenie: a) Najkratší kus baliaceho papiera musí mať dĺžku aspoň 80 cm, pretože na
zabalenie najväčšieho balíka s rozmermi 30 cm x 20 cm x 20 cm potrebujeme papier
s dĺžkou aspoň 80 cm (všetky ostatné siete tohto kvádra, ktoré majú šírku maximálne
70 cm, sú dlhšie). Keďže na papier s dĺžkou 80 cm sa zmestia siete všetkých škatúľ,
táto dĺžka postačuje. Na nasledujúcom obrázku je znázornené umiestnenie jednotlivých sietí kvádrov (štvorcová sieť je tvorená zo štvorcov s rozmermi 5 cm x 5 cm).
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b) Vzhľadom na to, že minimálna dĺžka papiera je 80 cm a táto dĺžka aj vyhovuje,
ostáva riešenie rovnaké ako v časti a.
c) Najprv vypočítame celkový povrch jednotlivých škatúľ. Prvá škatuľa má povrch

S1  2  (30cm  20cm  20cm  20cm  20cm  30cm)  3 200 cm2 .
Druhá škatuľa má povrch

S2  2  (25cm  10cm  10cm  5cm  5cm  25cm)  850 cm 2 .
Tretia škatuľa má povrch

S3  2  (20cm  10cm  10cm  5cm  5cm  20cm)  700 cm 2 .
Celkový povrch, ktorý treba oblepiť, je potom

S  S1  S2  S3  3 200 cm 2  850 cm 2  700 cm 2  4 750 cm 2 .
Keďže pás papiera s dĺžkou 65 cm má obsah 65 cm  70 cm  4 550 cm 2 , nestačí na
pokrytie povrchu všetkých škatúľ. Pás papiera s dĺžkou 70 cm má obsah

70 cm  70 cm  4 900 cm 2 a na základe rozloženia jednotlivých obdĺžnikov na
obrázku na nasledujúcej strane postačuje. Preto je minimálna dĺžka papiera v tomto
prípade 70 cm.
d) V tomto prípade je potrebné uvedomiť si, že všetky rozmery škatúľ sú násobkami
5 cm. Zároveň ľahko nahliadneme, že efektívne umiestnenie obdĺžnikov je také, že
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ich hrany sú rovnobežné s hranami papiera. Preto bude aj minimálna dĺžka násobkom
5 cm. Keďže pás papiera s dĺžkou 65 cm nepostačuje svojím obsahom na pokrytie
všetkých škatúľ a 70 cm už áno, je aj v tomto prípade rovnaká odpoveď – je potrebné
kúpiť pás papiera s dĺžkou 70 cm.
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