MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Milí priatelia, žiaci 1. – 4. ročníka!
Do redakcie sme dostali pekný list od pani učiteľky Králikovej z Košíc
a milý pozdrav od Alexandry Lochmanovej zo školy v prírode. Bližšie čítajte
v našej rubrike Redakčná pošta na obale. V dnešnej rubrike MINIMIXu sa
dozviete správne riešenia našich úloh E1 a E2 a dostanete ďalšie dve úlohy na
riešenie. Najskôr riešenia úloh prvého kola:
E1: Maťka sa rada hrá s kockami. Má presne 35 rovnakých kociek a chce z nich
zložiť presne dve kocky. Ako to má urobiť, aby jej žiadna kocka neostala ani
nechýbala? Poraďte Maťke a nakreslite jej obrázok, ako tie kocky budú vyzerať.
Riešenie a komentár: Predovšetkým sa ospravedlňujeme za preklep, v texte sme
museli nesprávne číslo 31 prepísať na správne 35. Chybu objavil našťastie ešte včas
náš dlhoročný čitateľ. Hľadané dve kocky majú hrany s dĺžkou troch a dvoch kociek,
teda s počtami malých kociek 3 x 3 x 3 = 27 a 2 x 2 x 2 = 8, spolu je to 35 malých
kociek. Plný počet bodov sme dali iba tým riešiteľom, ktorí nakreslili aj ich obrázky.
Vzhľadom na to, že na internete sme mali pôvodne neopravených 31 kociek, uznali
sme aj riešenia, kde ste nám napísali, že sa to nedá vyriešiť. Niektorí z vás vyriešili
úlohu aj tak, že tie dve kocky mali spoločné 4 malé kocky, teda boli akoby do seba
zapustené. Krásne to nakreslili napríklad Mário Igaz a Jakub Marták. Dokonca
Sophia Sommerová a Alexandra Žilková nám z nich poslali fotografie. Ak nám
ostane kúsok miesta, uverejníme ich niekde v čísle.
E2: Maťko sa rád bicykluje. Na cyklistickej trase sú stĺpikmi vyznačené kilometre.
Po každom celom kilometri je na trase stĺpik. Maťko začína svoju cestu pri prvom
stĺpiku a ide až po 15. stĺpik, kde sa otočí späť, ale ide iba po druhý stĺpik, kde sa
opäť otočí a ide po 14. stĺpik. Takto si cestu po otočke skráti vždy o kilometer. Jeho
cesta sa teda podľa stĺpikov začína takto:
1-15-2-14-3-13-4-12-5 ........... Po poslednej otočke prejde ešte jeden kilometer
a príde k stĺpiku, kde je bufet. Tam si odpočinie, vypije čaj a spočíta si, koľko
kilometrov vlastne doteraz prešiel, keď je taký unavený. Pri ktorom stĺpiku je bufet
a koľko kilometrov Maťko na tejto ceste prešiel? Ako dlho mu to trvalo, ak prešiel 20
km za jednu hodinu?
Riešenie: Bufet je pri stĺpiku s číslom 8. Maťko najazdil spolu 14 + 13 + 12 + 11 +
10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2+ 1 = 105 kilometrov a trvalo mu to 5 hodín a 15
minút, teda päť a štvrť hodiny. Mnohí z vás sa dali pomýliť slovami, že po poslednej
otočke najazdí ešte jeden kilometer. Posledná otočka ale bola na deviatom kilometri,
lebo keďže si po otočke skrátil cestu vždy o jeden kilometer, už si ju nemohol skrátiť
po príjazde k 8. stĺpiku. To by musel prejsť 0 kilometrov, čo na umiestnení bufetu nič
nemení.

