Vzoráky
Na úvod poviem znovu niekoľko slov. Aj v tejto sérii sme si všimli, že niektorí nepochopili poriadne zadanie úloh. Snažíme sa, aby boli úlohy
jasné a zrozumiteľné, ale aj napriek tomu sa môže stať, že úloha je nejasná. Preto ak budete mať akúkoľvek otázku ohľadom znenia úlohy,
alebo si nebudete istí, čo máte riešiť, neváhajte mi napísať na mail jakub.cimerman(zavináč)gmail.com.
Taktiež by sme Vás chceli poprosiť, aby ste odovzdávali aj papiere s nevyriešenými úlohami alebo aspoň označili, ktoré úlohy nemáte,
pretože potom nevieme, či ste danú úlohu neodovzdali alebo sme ju stratili...
A teraz konečne vzorové riešenia. Prajem príjemné čítanie 
Príklad 1: (Maťo)
Zo zadania vieme, že trojuholník je pravouhlý, preto uhol oproti odvesne je 90°. Ďalej z tejto podmienky môžeme použiť goniometrické
funkcie, a keďže máme všetky pomery strán, môžeme použiť ktorúkoľvek goniometrickú funkciu, napr.: sin α= 1/2 =>α je 30 ° a tretí uhol je
180°-90°-30° = 60°. Teda uhly sú v pomere 30:60:90= 1:2:3
Príklad 2: (Maťo)
Najjednoduchšie riešenie tejto úlohy je spraviť si tabuľku:
Počet ľudí

Počet hrušiek

Počet rozdelených hrušiek

Zostatok

5

42

42/5=8

2

5+3=8

2+18=20

20/8=2

4

8-2=6

4+7=11

11/6=1

5

Tu už jednoznačne vidíme, že na pikniku ostalo 5 nezjedených hrušiek.
Príklad 3: (Dávid)
V zadaní tejto úlohy sme mali zadaných zopár hodnôt, ktoré zabezpečovali, že písmeno K je symetrické. To bolo treba využiť aj pri riešení
úlohy. Mali sme dané BC=CE , pričom z obrázka taktiež jasne vidno, že AB=DE a AC=CD . To si môžete overiť aj
prepočítaním jednotlivých uhlov. Dôjdete k záveru, že Δ ABCΔDEC . V tejto úlohe sme použili pre niektorých z vás neznáme pojmy. Takže
čo je to sin, resp. cos? V pravouhlom trojuholníku platí: sin = protiľahlá odvesna/prepona a cos= priľahla odvesna/prepona. Netreba však
zabúdať, že to platí len v pravouhlom trojuholníku. Teóriu máme za sebou, môžeme sa teda pustiť do počítania. Z predošlej definície vieme
napísať:
sin(ACB)= AB/BC. Keďže zo zadania vieme hodnotu sin a taktiež BC , jedinou neznámou nám zostáva AB . To si však veľmi
jednoducho vieme vyjadriť nasledovne: AB=BC*sin( ACB)=5*1/√5 =5/√5 =√5. Len tak na okraj by som rád spomenul ako dokážeme
odstrániť odmocninu z menovateľa. Nazýva sa to usmerňovanie zlomkov a funguje to nasledovne: a/√b = a/√b*√b/√b = a*√b/b. Ďalej
potrebujeme zistiť hodnotu AC . Taktiež by sa to dalo pomocou funkcie sínus, resp. kosínus, avšak oveľa jednoduchšie to vypočítame
pomocou Pytagorovej vety: AC=√CB2−AB2 , po dosadení dostávame AC=√20=2*√5. Taktiež by som chcel len tak na okraj
spomenúť, prečo napr. √20=2⋅√5 . Vysvetlím to na konkrétnom prípade, pretože napísať to všeobecne je trošku na dlhšie…
√20=√(4*5)=√4*√5=√(2.2)*√5=2*√5 . Takže vždy sa pokúšame číslo pod odmocninou napísať ako prvočíselný rozklad, a ďalej hádam vidíte
čo s tým treba robiť… :) Pokračujme však v riešení úlohy. Už na začiatku sme spomenuli, že AC=CD , takže AD=2*AC=4*√5 . A
teraz už len opäť použijeme Pytagorovu vetu: AE=DB=√DE2+AD2=√AB2+AD2 , po dosadení AE=√85. A na záver
samozrejme odpoveď. Hodnota AE je √85 .
Príklad 4: (Adrián)
Objemy sudov sú 20, 24, 36, 45, 50, 55 litrov. Ich súčet je 230. Jeden sud obsahuje džús. Prvý zákazník kúpil x litrov a druhý zákazník 2x
litrov, spolu teda kúpili 3x litrov. Preto objem týchto piatich sudov musí byť deliteľný tromi. To vyhovuje len pre možnosti, kedy má zvyšný
sud objem 20 alebo 50 litrov. Pre 20 l: 230-20 = 210 l = 70+140. Teda prvý zákazník si kúpil 70 litrov a druhý 140 litrov. Takáto kombinácia
však neexistuje. Pre 50 l: 230-50 = 180 l = 60+120. Teda prvý zákazník si kúpil 60 litrov (24+36) a druhý zákazník 120 litrov (45+55+20). Preto
iba 50-litrový sud môže obsahovať ananásový džús. Pozn: Bola to veľmi jednoduchá úloha a všetci ste to rátali pomocou všelijakých
kombinácií. Každému z vás však vyšlo len 50 l a tak máte všetci 5 bodov.
Príklad 5: (Jakub)
Tak si teda poďme počítať štvorčeky. Vidím, že mriežka sa skladá zo 16 najmenších štvorčekov. Viem, že takýchto mriežok je v celom
obrázku tiež 16. Teda spolu je na obrázku 16*16 vyfarbených štvorčekov. Ale z koľkých? Taktiež si môžem všimnúť, že každý štvorec sa
skladá z 25 menších štvorčekov. To dáva v obrázku spolu taktiež 25*25 štvorčekov (pretože najmenších štvorčekov je v každom väčšom
štvorci 25 a týchto štvorcov je v obrázku tiež 25). To teda dáva spolu obsah 16*16/(25*25)=0,4096=40,96%. Malé mriežky teda zaberajú
plochu 40,96% celého obrázku.
Príklad 6: (Dávid)
Táto úloha nebola až tak zložitá, no napriek tomu sa ju niektorým z vás nepodarilo vyriešiť. Ale pekne po poriadku… 5 dier má obsah 7m2,
takže 1 diera má obsah 7/5=1,4 m2. Vy ste mali vypočítať, aké rozmery má sklená tabuľa, pričom jeden rozmer ste už mali známy zo
zadania. Stačilo teda vypočítať už len ten druhý :) Keďže okolo sklenej tabule je na každej strane aj rám, obsah diery pre okno netvoril len
obsah samotnej sklenej tabule, ale aj obsah tohto rámu. Preto S=1,4=(1,2+2*0,1)*(a+2*0,1)… z čoho a=0,8, čo je druhý rozmer sklenej
tabule.
Odpoveď: Rozmery viditeľnej sklenej tabule sú 1,2m x 0,8m.

Príklad 7: (Jakub)
Ako si niektorí všimli, zabudol som poznamenať, že kráľ si myslí prirodzené číslo do 20. Keďže som sa však v zadaní pýtal aj na prvočísla,
možnosť záporných alebo desatinných čísel môžem vynechať. Stále mi tam však ostáva číslo 0, ktorá je však párna a teda je jedno, či ju
budem počítať, alebo nie. A teraz k samotnému riešeniu:
Máme čísla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Z toho párne čísla sú: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
A prvočísla sú: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Tu POZOR!!! Mnohí z vás pokladali aj číslo 1 za prvočíslo, čo je veľká chyba. Ako vraví wikipédia - Prvočíslo je prirodzené číslo, ktorého
jedinými deliteľmi sú 1 a ono samo. Prirodzené čísla, ktoré nie sú prvočíslami sa s výnimkou čísla 1 nazývajú zložené čísla. Čísla 0 a 1 nie sú
považované ani za prvočísla ani za zložené čísla. Každé prirodzené číslo väčšie ako 1 je buď prvočíslom, alebo zloženým číslom.
Ostali nám teda čísla 1, 9, 15. Padla otázka, či je to 1 alebo 15. Ak by bola odpoveď na túto otázku ÁNO, Jano by nevedel ktoré číslo to je.
Keďže to však Jano vedel, odpoveď na túto otázku musela byť NIE a hľadané číslo je teda 9.
Pozn: Koľkí z vás počuli o tom, čo predbehlo svetlo?
Príklad 8: (Adrián)
Máme 4 miesta _ _ _ _. Na každom mieste môže byť 10 rôznych číslic, s výnimkou prvého miesta, ktoré môže mať iba 9 číslic. Celkovo teda
existuje 9.10.10.10=9000 možných čísel. Musíme však odpočítať čísla obsahujúce 13:
1 3 _ _ - týchto čísel je 10.10=100
_ 1 3 _ - týchto čísel je 9.10=90
_ _ 1 3 - týchto čísel je 9.10=90
Existuje však jedna špeciálna možnosť, a to 1313. Túto možnosť sme odpočítali dvakrát, a preto ho treba jedenkrát naspäť pripočítať. Jakub
potom vytvoril 9000-100-90-90+1=8721 čísel. Pozn: Veľa z vás to vypočítalo podobne, ale iba niektorí si všimli číslo 1313. Tým som však
odpočítal iba bod. Za numerické chyby som odrátal pol bodu a za zlý postup 1,5 bodu...
Príklad 9: (Maťo)
Kameň dopadne na Roderikovu hlavu za x .... za tento čas prejde Roderik dráhu y. Od výšky hradieb Muránskeho hradu odpočítame výšku
Roderika a zistíme tak, ako dlho bude padať kameň, kým dopadne presne na Roderikovu hlavu a to je 20/10= 2 sekundy. Teraz vypočítame
vzdialenosť, ktorú Roderik prejde za tento čas, a teda 5*2=10 metrov. Z tohoto usudzujeme, že ak sa Roderik pohne z tejto vzdialenosti,
padne mu kameň presne na hlavu. Primeranú vzdialenosť som už nechal na vás, či už 9,9 alebo 9 metrov - ale úplne mi stačilo, že
maximálna vzdialenosť je menšia ako 10 metrov.
Príklad 10: (Jakub)
Tento príklad som pripravil s tým zámerom, že ho mnohí nevyriešia a ja vás budem môcť naučiť, ako sa takéto úlohy riešia. Na moje
prekvapenia sa našli aj veľmi pekné riešenia, ktoré som od vás skutočne nečakal.
Samotné riešenia spočíva z dvoch častí. Prvá časť je hľadanie počiatočných možností. Poďme si teda prebrať prvých niekoľko ciferných
súčtov. Ciferný súčet 1: 12=1. Teda 1 je hľadané číslo n (už tu sa niektorí pomýlili, pretože 0 NIE JE prirodzené číslo). Teraz 2: 22=4 Číslo 4
však nemá ciferný súčet 2. Takto postupujeme ďalej:
3: 32=9 x
4: 42=16 x
5: 52=25 x
6: 62=36 x
7: 72=49 x
8: 82=64 x
9: 92=81 Ďalšie riešenie
10: 102=100 x
11: 112=121 x
12: 122=144 x
13: 132=169 x
14: 142=196 x .....
Našli sme teda 2 riešenia. Ako však nájsť ostatné??? Možno vám príde podozrivé, že keď podobným spôsobom hľadám ďalšie riešenia,
neviete žiadne nájsť. Možno, že už žiadne ďalšie neexistujú. Tu prichádza na rad časť druhá – a to dôkaz, že už ďalšie riešenia neexistujú.
Označme si teda k-ciferné číslo ako n. Potom preň musia platiť nasledujúce vzťahy:
n > 10k-1 – tento vzťah hovorí o tom, že toto číslo bude obsahovať aspoň k cifier (10k-1 má k-1 krát cifru 0 a 1 krát cifru 1, teda spolu k cifier)
√n ≤ 9.k – tento vzťah hovorí, že keď máme nejaké k-ciferné číslo, môže mať maximálny ciferný súčet taký, kde má na všetkých miestach
cifru 9, a teda ciferný súčet 9k. (Sem sa dostal iba jediný z vás, no aj napriek tomu som sa snažil dávať veľa bodov)
Viem, že n > 10k-1, teda √n > √10k-1 a zároveň 9k ≥ √n. Keď si tieto dva vzťahy dám dohromady, dostanem 9k>√10k-1 . Toto je trochu zložitá
úprava, takže si to dobre premyslite, či som vás neoklamal. Máme teda teraz jednu obyčajnú nerovnicu s jednou neznámou. Na gymnáziu
sa naučíte takéto nerovnice riešiť cez tzv. logaritmy. Ja vám však ukážem jeden malý chyták na mnoho matematických problémov: Existuje
totiž jedna webová stránka www.wolframalpha.com. Keď si na takúto stránku napíšete ľubovoľný matematický problém (hlavne rovnice,
nerovnice...) nájde vám to všetky riešenia a mnoho ďalších vecí. Musíte sa s ním však naučiť pracovať. Keď si na túto stránku „hodíme“ našu
nerovnicu, ukáže nám, že k môže byť iba od 1 do 4. Teda hľadané číslo môže byť nanajvýš štvorciferné. Teda nám stačí prehľadať ciferné
súčty do 36, kde však už žiadne ďalšie riešenie nenájdeme. Môžem teda s istotou povedať, že jediné možné riešenia sú 1 a 81.
Bonus: (Dávid)
Vo väčšine prípadov to býva tak, že bonus môžete riešiť len vtedy, ak máte vypočítané všetky príklady… A určite ani len netušíte prečo ste
mali prikladať bonus k úlohe 6… A málokto si všimol gramatickú chybičku, ktorá sa vyskytla práve v zadaní úlohy 6… Takže ste mali 2
možnosti ako získať body (teda 1 bod) za bonus:
1.) vyriešiť úplne všetky úlohy
2.) opraviť gramatickú chybu, resp. neurobiť gramatickú chybu vo vašom riešení.
Predošlé riadky neberte až tak vážne :D Bonus treba riešiť vždy, a nezabúdajte, že riešite úlohy z matematiky a nie zo slovenčiny… :D Jasné
že ten bod máte!! Mimochodom, správna odpoveď je 3, ale to už všetci viete :)

