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Svoje riešenia príkladov 3. série nám pošli najneskôr 8. februára
2010 (rozhodujúca je pečiatka pošty) na adresu:

Pikomat 5 - 6, P-MAT, n. o.
P. O. Box 2, 814 99 Bratislava 1
Tešíme sa na Tvoje riešenia!

PIKOMAT na internete
www.p-mat.sk/pikomat
Aktuálne: Zadania // Vzorové riešenia // Výsledkové listiny
V prípade, že sa nás chceš niečo opýtať, napíš nám e-mail na adresu:
pikomat@p-mat.sk
a tiež sa môžeš registrovať na stránkach P-MATu a vstúpiť do
komunity Riešitelia Pikomatu. Dozvieš sa tak odpovede nielen na
svoje otázky, ale aj na to, čo zaujímalo ostatných.
Rady tatka Pikomatka
Rada prvá: Nezabudni napísať celý svoj postup aj s vysvetlením...
Rada druhá: Pokús sa nájsť všetky riešenia - vyriešiť úlohu
neznamená objaviť jedno riešenie!
Rada tretia: Ak si myslíš, že úloha nemá riešenie, pokús sa aj
vysvetliť, prečo ho nemá.
Rada štvrtá: Ak ideš skúšať všetky možnosti, nájdi si nejaký
systém, aby sa ti nestalo, že polovicu možností zabudneš
vyskúšať... Nezabudni nám o svojom systéme aj napísať!
Rada piata: Neprepadaj panike! Pošli nám aspoň to, čo už máš,
prípadne sa k tomu vráť neskôr, možno to pôjde lepšie...

organizátor korešpondenčného
seminára Pikomat

podporuje odborný rast
organizátorov seminára

Pikomat bol podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na
základe Zmluvy č. LPP-0007-06.

Zadania 3. série, kategória 5 - 6
Pípanie kuriatok rozrušilo Kohúta, ktorý ich rýchlo pobudil. Áno, celá situácia s krabicou,
ktorá sa kuriatkam tak veľmi protivila, bola len škaredým snom spôsobeným neznámym
prostredím a nočnou búrkou. Ráno vyzeralo podobne ako večer. Bolo zamračené a fúkal
vietor. Kuriatkam sa do takého nečasu ani vstávať nechcelo. Ak ale chceli ďalšiu noc spať
vo svojich pelíškoch na farme, museli vyliezť von. A tak aj urobili. Pri pomyslení na
raňajky však zosmutneli. Vôbec nerátali s tým, že ich zastihne dážď, a tak ešte na obed
zjedli všetky zrniečka. Aj vybehli von, aby sa po nejakých poobzerali, no vôkol
opusteného statku boli len vyprahnuté polia, zopár ovocných stromov a kdesi v diali
veľký, košatý dub. Už sa aj zmierili s tým, že dnes raňajkovať nebudú, keď sa pred ne
veľavýznamne postavil kohút. Všetky si ich dôkladne poobzeral a potom prehovoril:
„Dnes je pre vás veľký deň. Keďže sa nikde naokolo nenachádzajú zrniečka, tak vás
naučím hľadať a vyzobávať červíkov.“ Avšak kuriatka sa tohto veľkého dňa báli asi
najviac zo všetkého. Nechceli sa učiť, ako sa hľadajú červíky! Oni ich nechceli jesť! Na
statku im všetci hovorili, že raz dospejú a že to bude práve vtedy, keď už nebudú
vyzobkávať zrniečka, ale červíkov.
Nakoniec do toho boli dotlačené. Jednak tatkom, a potom ešte aj hladom. Po podrobnom
výklade „Ako na to“ sa pustili do hľadania. Všetci. Dokonca aj Pierko, ktorý počas celého
výkladu veľmi pozorne sledoval – ale ani náhodou nie kohútov výklad, no mravenisko,
v ktorom sa to len tak hmýrilo. Nakoniec sa aj on pustil do „lovu“, no keďže predtým
nedával pozor, vôbec mu to nešlo. Trápil sa až dovtedy, kým sa nad ním nezľutoval
Zobáčik. Červíkov mu ale nechcel dať len tak. Chcel, aby si ich Pierko zaslúžil, a tak mu
vymyslel logickú úlohu:

Príklad M1: Zobáčik si myslí...
Zobáčik si myslí trojciferné číslo,
ktorého súčet číslic je 11. Keď každú z
číslic vynásobíme samu sebou a tieto
súčiny sčítame, dostaneme 45. Ak od
mysleného čísla odčítame 198, dostaneme číslo, v ktorom sú číslice
mysleného čísla v obrátenom poradí.
Aké číslo si Zobáčik myslí?

Riešenie úlohy šlo Pierkovi omnoho lepšie ako
vyďobávanie červíkov. Po chvíli už ich putovanie viedlo poľnou cestičkou, ktorú lemovali
vyschnuté ovocné stromy. A aby im to rýchlejšie utekalo, začali si vypiskovať pesničku:
uiuiuiuiuiiiiiiiiiiiii uiuiuiuiuiiiiiiiiiiiii, uiuiuiuiuiiiiuiiiiii uiuiuiuiuiiiiiiii... (naučili sa ju od
Huga v jednom z jeho spevavých období). Potom zas začali rátať vtáky naokolo. A potom

zas stromy, a púpavy a...a...a... Zrazu stíchli. Kdesi v diali sa pred nimi vynoril dom.
A keby len jeden! Rovno jedna celá veľká dedina! To už bolo poludnie – čas obeda.
Červíky im veľmi nechutili, a tak dúfali, že v niektorom domčeku im dajú zrna. No hneď
v prvom narazili na skúpeho gazdu. Až tak, že aby náhodou nedal dobytku a domácim
zvieratám čo i len o kúsoček viac krmiva, než si myslel, že potrebujú, zostavil si špeciálne
váhy.

Na konci dediny už začali strácať
nádej a psychicky sa pripravovali
na červíky. Keď si ich všimol
jeden gazda a dal im dostatok zŕn
a aj vody. Kuriatka sa
poďakovali, ako to len najlepšie
vedeli a dúfajúc, že im gazda
rozumel, sa pobrali hľadať
nejaký pekný strom, pod ktorým
by si chvíľku zdriemli.

Príklad M2: Kŕmenie
Váhy vidíte na obrázku. Každý typ mištičky je pre iné zviera, ale všetky s
rovnakým označením vážia rovnako. Nájdite hmotnosť každeho typu misky (A-G), ak celková váha je 256kg a váhy sú v rovnováhe.

Poobedňajšia cesta im ubehla rýchlo.
Jednak sa poriadne najedli, napili a oddýchli si, a jednak sa veľmi preveľmi tešili domov, že ani
nesledovali ako dlho a ako rýchlo išli. Pri ich večernom príchode na statok ich chcel ešte psík trošku
ponaťahovať, a tak im dal úlohu. A vraj ich pustí dnu, len keď ju vyriešia.

Príklad M4: Vajíčka
Už nejakú dobu totiž psík sleduje počty vajíčok, ktoré denne znesú všetky sliepky
spolu. Bolo ich 39, 48, 1, 10, 40, 26 – dva
dni si ich však zabudol zapísať, no pamätá
si toto: počty vajíčok sú vždy od 0 do 50,
priemer všetkých ôsmych počtov bol 30 a
priemer štyroch najmenších bol 18. Aké
boli dva počty, ktoré si psík zabudol zapísať?

Takže tu mohli len sotva čakať niečo pod zub. Podobne to vyzeralo aj v ostatných
domoch. Ľudia obedovali (poprípade sa k jedlu chystali), čo znamenalo, že dobytok už
bol nakŕmený – keďže tak je na dedinách zvykom. No za jedným oknom videli čosi iné.
Malého chlapčeka, ako sedí za voľačím svetielkujúcim a ťukajúc do toho. Bol to malý
Tomáško, ktorý sedel za počítačom a hral sa Vláčiky.

Príklad M3: Vláčiky
Práve akýmsi nedopatrením poslal
svoje dva vláčiky po tej istej koľaji, no
v protiidúcich smeroch, čiže smerovali priamo jeden na druhý. Daná koľaj
má len jednu slepú odbočku (ako na
obrázku), prístupnú z jednej strany. Na odbočku sa zmestí lokomotíva aj
s najviac 20 vagónmi, no oba vlaky majú lokomotívu a 40 vagónov. Ako
má Tomáško s využitím slepej koľaje zabezpečiť, aby sa vláčiky nezrazili a
pokračovali každý svojím smerom (lokomotíva aj všetky jej pôvodné vagóny)? (Lokomotíva môže ísť oboma smermi dopredu i dozadu a vagóny
môže nielen ťahať, ale aj tlačiť, prípadne oboje súčasne.)

Po prísnom pohľade Kohúta si to však radšej
rozmyslel a pustil ich do dvora. Kuriatka sa radosťou
rozbehli k mame Sliepke, ktorá ich vyobjímala a tešila
sa, že sú v poriadku. Teda apsoň na prvý pohľad boli.

Príklad M5: Bolí, nebolí
Kikirík, Nôžka, Pierko a Zobáčik celkom v
poriadku neboli. Každému bolo niečo iné – jedného bolela nôžka, jeden
zachrípol a nemohol kikiríkať, ďalší mal špinavé pierka a jeden si pri vyzobavaní červíkov narazil zobáčik o kameň. Nikto z nich ale nemal problém s tým, čo má v mene. Keď sa ich sliepka spýtala, povedali jej, že:
− Zobáčik nemôže kikiríkať.
− Nôžka má narazený zobáčik.
− Pierko môže kikiríkať.
− Kikirík nemá zašpinené pierka.
Kohút ich ale pokarhal, lebo práve 3 z týchto tvrdení boli klamstvá. Zistite, čo všetko mohlo byť Zobáčikovi.

Sliepka sa o svoje ratolesti ako správna mamka dobre postarala, vyumývala ich, nakŕmila
a uložila spinkať. Tej noci už mali krásne sny...

