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„Musíme sa vrátiť najneskôr o dvadsaťsedem dní, pretože potom hmla zamorí aj Nybarov
vrch a onedlho aj naše mesto. Potom už nemáme žiadnu šancu,“ riekol náčelník Čamon.
„My však ani netušíme, čo máme vlastne hľadať. Bude to asi niečo veľmi malé, pretože to
má byť súčasťou tohto náramku. Ale pochybujem, že to stihneme. Planéta je veľká, je to
ako hľadanie ihly v kope sena,“ nariekal Rudy. „Nie je to až také zlé,“ povedala Jazmína,
„ja už tuším, čo by to malo byť. Je to náramok a na náramkoch často bývajú drahé kamene
alebo niečo podobné. Preto si myslím, že aj tento náramok bude taký. Keďže je magický, ani
tie kamene nebudú obyčajné a určite zistíme, keď budeme k niektorému blízko. A okrem
toho, máme predsa mapu.“
Pozreli sa znovu na mapu. Až teraz si všimli, že sú tam zaznačené tri body. Potešili sa
a Čamon začal hneď plánovať, kade pôjdu, aby to mali čo najkratšie. Trvalo mu to vcelku
dlho a Dian sa už začínal nudiť, keď vtom si všimol, že na Rudyho škatuli sú napísané
akési slová.
Úloha M1: Slová
Dian si všimol, že slová na Rudyho škatuli nie sú až také náhodné. Všimol si, že jedno
zo slov bolo slovo „ČAMON“. Potom si tiež všimol, že všetky slová na Rudyho škatuli
sú len kombinácie týchto písmen (napríklad slová „ONMAČ“ alebo „ČOANM“). Po chvíli
rátania prišiel Dian na to, že Rudy má na škatuli napísané všetky takéto kombinácie
týchto písmen a ešte k tomu sú zoradené podľa abecedy (takže slovo „AČMNO“ bolo prvé
a slovo „ONMČA“ bolo posledné). Koľko slov bolo celkovo na škatuli? Koľké v poradí sa
nachádzalo slovo „MONČA“?
Dian to skoro ani nestihol vyriešiť, keď Čamon povedal, že môžu vyraziť.
Išli podľa mapy a po nejakom čase si Jazmína všimla,
že náramok sa akosi divne nadvihuje, akoby niekam
chcel ísť. Vydali sa teda tam, kam ukazoval. Po chvíli
prišli na čistinku, kde bolo veľmi veľa kameňov.
Odrazu si uvedomili, že to nie sú kamene, ale
kamenní mužíčkovia. Nevyzerali nepriateľsky, tak
sa ich spýtali na drahokam. Mužíčkovia sa však
začali prekrikovať.
Úloha M2: Kamenní mužíčkovia
Na čistinke bolo presne 60 kamenných mužíčkov, ktorí stáli v kruhu. Čamon sa ich opýtal,
kde je drahokam. Všetci hneď začali vykrikovať, kde je drahokam. Niektoré tvrdenia si
však navzájom odporovali, preto Čamon usúdil, že niektorí klamú a iní zase hovoria
pravdu. Tak sa všetkých mužíčkov spýtal, kto klame. Každý z mužíčkov odpovedal rovnako:
„Ten napravo aj naľavo odo mňa klame.“ Koľko najviac a koľko najmenej mužíčkov
mohlo klamať?

Nakoniec poprosili jedného, ktorý vyzeral, že hovorí
pravdu, nech ich ku kameňu zavedie. Mužíček
ich chy tro zaviedol do blízkej jaskyne, na ktorej
konci bola drobná drevená truhlička. Náramok
už tancoval od radosti, Jazmína mala problém
ho udržať. Keď mužíček otvoril truhličku, ožiarilo
ich prekrásne fialové svetlo a kamienok skočil do
náramku úplne sám. Poďakovali sa kamennému
mužíčkovi a pokračovali v ceste.
Onedlho sa začal náramok opäť natriasať, cítil, že
druhý kameň je nablízku. Šli teda, kadiaľ ukazoval,
až prišli k obrovskému stromu. Tam sa náramok už
zase skoro išiel zblázniť. Zrazu strom povedal: „Kto
ste?“ Skoro z kože vyskočili, tak sa zľakli. Prvý sa
odvážil Čamon a spýtal sa stromu na kameň. Strom
mu odpovedal: „Ten kameň naozaj mám. Ale ako mám vedieť, že nie ste Tarmanovi
prisluhovači? Hmmmm... Už viem! Tarmanove stvorenia sú síce silné, ale hlúpe, pretože
vzdelanie nepovažujú za dôležité. Dám vám preto úlohu. Ak ju splníte, budem vám veriť
a dám vám kameň. Ale ak nie, zošlem na vás takú listovú lavínu, že odtiaľto živí neodídete.
Platí?“ Kameň potrebovali, preto súhlasili.
Úloha M3: Hádanka
„Kedysi tu nebol les, ale krásna dedinka plná škatuľónov. Mal som tu veľa kamarátov, ale
najradšej som mal Jotama, ktorý býval kúsok odtiaľto. Jotam každé ráno vstával v ten istý
čas a chodil do školy tou istou cestou, no aj tak niekedy meškal. Dôvody, prečo meškal,
niekedy naozaj stáli za to:
• V pondelok si pred odchodom umyl zuby a vyleštil topánky a prišiel do školy 10 minút
pred zvonením.
• V utorok nakŕmil mačsovy a umyl si zuby, a tak meškal 5 minút.
• V stredu povysával, išiel nakúpiť a umyl si zuby a do školy prišiel 8 minút pred
zvonením.
• Vo štvrtok si umyl zuby, vyleštil topánky, a ešte aj nakúpil a prišiel tesne, len 3 minúty
pred zvonením.
• V piatok povysával, umyl si zuby a nakŕmil mačsovy, a tak meškal 7 minút.
Ďalší pondelok mali písomku, a tak sa Jotam rozhodol, že si len umyje zuby a pôjde hneď
do školy, aby si ešte stihol zopakovať učivo. Koľko minút pred zvonením prišiel?“

Dali hlavy dokopy. O chvíľu už kričali správny výsledok. Strom im dal kameň, tentoraz
zelený, ktorý urobil presne to, čo aj prvý. Rudy to už viac nevydržal a spýtal sa stromu, ako
je možné, že vie hovoriť. On mu odpovedal, že kedysi bol škatuľón, ale Tarman premenil
celú jeho dedinu na stromy, pretože sa mu nechceli podriadiť. Kliatba vraj pominie, keď
Tarman stratí svoju moc. A tak sa deti aj s náčelníkom vydali ďalej, až došli k miestu, kde
bol posledný kameň.
Posledný kameň strážili traja tvorovia, ktorí vyzerali ako pastelky. Tiež si chceli overiť, či deti
a náčelník nie sú Tarmanovi prisluhovači, preto im dali za úlohu zistiť heslo od truhličky.

Úloha M4: Heslo
Ani jeden z tvorov si toto heslo nepamätal, ale pamätali si, že ním skúšali vydeliť svoje
obľúbené čísla. Ani jednému to nevyšlo bezo zvyšku – zelený tvor dostal zvyšok 8, modrý
zvyšok 2 a fialový zvyšok 4. Jazmíne sa to zdalo ako málo informácií, a tak im tvorovia ešte
povedali, že obľúbené číslo modrého tvora bolo o 30 väčšie ako obľúbené číslo zeleného
a obľúbené číslo fialového bolo o 50 väčšie ako modrého. A že viac im nepovedia, tak
nech sa poponáhľajú, inak ich premenia na muchotrávky! Aké bolo heslo?

Chvíľu im to trvalo, ale nakoniec sa zhodli na
jednom čísle, ktoré Čamon trasúcim sa hlasom
povedal tvorom. Najprv sa nič nedialo. Už sa zľakli,
že sa pomýlili a očakávali to najhoršie, keď sa
zrazu truhlička s cvaknutím otvorila. Hneď z nej
vyskočil posledný – tyrkysový kameň. Náramok bol
kompletný a im to trvalo len 14 dní. Pobrali sa
teda naspäť.
Keď sa vrátili, Nybar sa veľmi potešil, že ich znovu vidí
a ešte viac, keď videl kompletný náramok. „Výborne!
Môžeme sa vydať do boja proti Tarmanovi. Už sme
dosť silní. Ešte sa pozriem do mojej krištáľovej gule,
či vôbec tuší, že niečo plánujeme.“
Keďže to bola krištáľová guľa, nikdy nedávala priame odpovede na otázky. Nybarova
väčšinou ukazovala veci, ktoré s otázkou zdanlivo vôbec nesúviseli. Nybar sa spýtal: „Tuší
Tarman, že niečo chystáme?“ Potom sa uprene pozeral do gule. „Už niečo vidím,“ oznámil.
Úloha M5: Krištáľová guľa
„Je tam akási tabuľka 9 × 9 a v jej políčkach sú napísané prirodzené čísla. Ak vypočítam
súčty všetkých čísel v každom riadku a v každom stĺpci, dostanem 18 súčtov. Ale čo s tým?
Počkať, je tu napísané: Môže sa stať, že týchto 18 súčtov bude osemnásť po sebe idúcich
čísel?“ Nájdi také vyplnenie tabuľky, alebo vysvetli, prečo to sa to nedá.

„Už to chápem,“ povedala Jazmína. „Ak je odpoveď áno, Tarman to vie, ak nie, tak
o tom netuší.“ „Aj tak je to jedno, ak o tom vie, treba konať čím skôr, nech nemá čas sa
pripraviť. Ak o tom nevie, využijeme moment prekvapenia. Udrieme ešte dnes!“ vyhlásil
náčelník Čamon. Nybar predĺžil náramok na obrovskú reťaz. Prikázal každému sa jej chytiť
a za žiadnych okolností nepustiť, inak ich postihnú Tarmanove čary. Premiestnili sa do
Hmlistého údolia. Kade kráčali, tam sa hmla trhala a snívajúce tvory sa prebúdzali. Príšery
sa pri pohľade na žiariaci náramok vyparili. Už ostal iba samotný Tarman. Snažil sa utiecť,
ale ani on neodolal náramku, pozrel naň a skamenel. Rozplynuli sa aj posledné zvyšky hmly.
Planéta bola zachránená a nasledovala dlhá a bujará oslava.
Keď bolo po všetkom, premiestnili sa ku kozmickej lodi, na ktorej Rudy, Dian a Jazmína
prileteli. Nybar ich premenil opäť na ľudí. Potom sa rozlúčili, nastúpili do vesmírnej lode
a sľúbili, že niekedy zas priletia. Nybar stlačil pár gombíkov a povedal im, že ich loď sama
dovezie späť na Zem. Deti celú cestu na Zem prespali a zobudili sa až v ich tajnej jaskyni.

Pokiaľ si sa dočítal/a a dopočítal/a až sem, tak máš za sebou ďalší ročník Pikomatu.
Blahoželáme! V apríli sa uskutoční Kockatý víkend, nezabudni nám poslať prihlášku.
Všetky potrebné informácie nájdeš na www.pikomat.sk/kockaty. Potom už uplynie len pár
týždňov a uvidíme sa snáď aj s Tebou na sústredení!
Svoje riešenia najneskôr 24. apríla 2017:
• nahraj do 22:00 na www.pikomat.sk vo formáte PDF alebo JPG (návod nájdeš
na stránke)
ALEBO
• pošli poštou na PIKOMAT 5–7, P-MAT, n.o. Ambroseho 2, 851 04 Bratislava 5.
Rozhoduje čas nášho servera, prípadne dátum na pečiatke pošty. Neskoro doručeným
riešeniam strhávame body alebo ich vôbec nemusíme akceptovať! Ak Ti niečo nie
je jasné, neváhaj a spýtaj sa nás na pikomat@p-mat.sk. Riešenia nám však, prosím,
e-mailom neposielaj. Tešíme sa na Tvoje riešenia!

Rady Tatka Pikomatka:
• Nezabudni napísať svoj postup aj so zdôvodnením jednotlivých krokov.
• Skús riešenie napísať tak, ako keby si vysvetľoval/-a kamarátom, ako sa takáto
úloha rieši.
• Pokús sa nájsť všetky riešenia – vyriešiť úlohu neznamená objaviť jedno
riešenie!
• Ak ideš skúšať všetky možnosti, nájdi si nejaký systém, aby sa Ti nestalo, že
niektoré možnosti zabudneš vyskúšať. Nezabudni nám o svojom systéme aj
napísať – nestačí len „vyskúšal/-a som všetky možnosti“!
• Ak si myslíš, že úloha nemá riešenie, pokús sa aj vysvetliť, prečo ho nemá.
• Keď nevieš, ako ďalej, neprepadaj panike. Najlepšie sa rozmýšľa v kľude. Pošli
nám aspoň to, čo už máš, aj za to môžeš dostať body.
• Pri geometrických úlohách nestačí len narysovať daný útvar a odmerať dĺžky
či uhly potrebné na vyriešenie úlohy. Meranie nikdy nie je dokonale presné,
všetky požadované údaje je preto treba vypočítať.
• Ak odovzdávaš riešenia cez internet, nenechávaj si to na poslednú chvíľu,
radšej ich odovzdaj o deň skôr, a keby to náhodou nešlo, ešte vždy môžeš
na druhý deň zbehnúť na poštu.

Organizátor korešpondenčného
seminára Pikomat

