Kubo síce najprv nemal záujem lámať si hlavu, ale potom mu ukázali portrét princeznej,
a to už za námahu stálo. Trvalo to tak dlho, že princeznej narástli vlasy skoro po zem (z
okna, samozrejme), ale nakoniec to Kubo stihol skôr (našťastie, lebo pod oknom stál
zástup pytačov, pripravených vyliezť k princeznej po vrkočoch). Bola svadba? O tom
nabudúce...
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Z rozprávky do rozprávky – diel prvý
Kde bolo tam bolo... Alebo radšej za siedmimi horami a siedmimi
dolinami? Skrátka kdesi to už len bolo, že prišiel na svet Kubo. No
a ako to už býva, Kubo bol hlávka kapustná, takzvané nemehlo
obecné, ktoré rozumu veľa nepobralo. Nuž vyslali ho rodičia jedného dňa
do sveta, aby tam kdesi múdrosti nazbieral.
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16. februára 2004 (rozhodujúca je pečiatka
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Ako tak Kubo kráča svetom, dumá, kde by k rozumu prišiel, stretne
dve deti, chlapca a dievčatko. Bolo to akurát v hustom a tmavom
lese. Po niekoľkých otázkach sa Kubo dozvedel, že chlapec sa volá
Janko a dievčatko Marienka, a že sa vybrali na jahody. Mali vraj pletky
s akousi ježibabou, ale na to už zabudli, pretože sa práve hádali. Dôvod?
Janko chcel vedieť, aká stará je Marienka. Tá mu to nechcela povedať, tak ju Janko
nahovoril, aby si s ním zahrala jednu matematickú hru. Marienka súhlasila, tak jej Janko
dával nasledujúce pokyny:

Príklad M1: Janko a Marienka

„Násob stomi poradové číslo mesiaca, v ktorom si sa
narodila. Pripočítaj k tomu poradové číslo dňa, v ktorý si sa
narodila. Výsledok vynásob dvoma. Pripočítaj osem. Násob
piatimi. Pripočítaj štyri. Násob desiatimi. Pripočítaj 4.
Pripočítaj svoj terajší vek.“ (Keď som sa narodil napr. 2.
januára, tak poradové číslo mesiaca je 1 a poradové číslo
dňa je 2.) Potom mu Marienka povedala výsledok číslo
121554. Janko na základe tohoto čísla dokázal určiť nielen
Marienkin vek, ale aj to, kedy má narodeniny. Keď to Marienka zistila, veľmi sa rozhnevala,
že ju Janko takto obalamutil. Navyše tvrdila, že je to všetko náhoda a že s inými číslami by
mu to nevyšlo. Janko sa iba usmieval popod fúzy a nič si z nej nerobil.
Zistite aj vy, koľko má Marienka rokov a kedy má narodeniny. Vysvetlite, ako to celé
funguje.
Kubo sa skúsil zamyslieť nad problémom, ale povedal si, že hádam
to odloží na inokedy. A keďže ho už nebavilo počúvať hádku tých
dvoch, pobral sa ďalej. Nemusel ísť ďaleko a stretol skupinku
divných postavičiek, ktoré hrali prazvláštnu hru. My by sme si všimli,
že vyzerá celkom ako náš futbal, ale Kubovi sa z nej priam hlava
točila. Vtedy k nemu pribehol trpaslík a požiadal ho, aby im
zapisoval skóre.

Príklad M2: Lesnodivá liga

Keďže to bola nenáročná úloha, Kubo sa na to podujal. Na konci turnaja zrátal všetkým
družstvám body a zostavil takúto tabuľku:
DRUŽSTVO
Trpaslíci
Divožienky
Lesní muži
Riečne víly

výhra
2
1
0
0

remíza
1
1
2
2

prehra
0
1
1
1

skóre
6:2
1:2
2:3
0:2

body
5
3
2
2

Za výhru sa udeľujú 2 body, za remízu 1 a za prehru nič. Každé družstvo odohralo s
každým práve jeden zápas. V skóre prvé číslo znamená počet “gólov”, ktoré dali a druhé
číslo počet “gólov”, ktoré dostali. Určíte výsledky jednotlivých zápasov!
V noci sa Kubo zobudil na zvláštne svetlo. Rozhliadol sa a v blízkom močiari našiel
Ohnivého mužíčka, ktorý sa snažil zapáliť sviečky, stojace na vyčnievajúcich kameňoch
(sviečky zapaľoval na želanie bludičiek, ktoré nimi lákali náhodných pocestných do
močiara).

Príklad M3: Ohnivý mužíček

Vo chvíli, keď k močiaru prišiel Kubo, stál Ohnivý mužíček pri
zapálenej sviečke (sviečka s krúžkom) a zapálil sa od nej. Potom
chcel zapáliť všetky ostatné sviečky.
Aby sa ku všetkým dostal, mal medzi
nimi nachystané mostíky zo slamy, po
ktorých bude prechádzať. Ale pretože
je to Ohnivý mužíček, každý mostík
zapáli a než ten zhorí, stihne cezeň
mužíček akurát prejsť. Poraďte mužíčkovi takú cestu, aby obišiel
všetky sviečky a skončil opäť pri ľavej hornej sviečke! Pozor! Ku
každej sviečke smie ísť len raz! Nájdite všetky možné cesty.
Kubo – hlava kapustná, takmer do toho močiara vliezol, hoci už
o bludičkách počul. Popálil sa však o Ohnivého mužíčka, ktorý práve dokončil svoju prácu
a liezol z močiara von. Ráno sa Kubo opäť vydal na cestu. Neprešiel ani dve míle, keď tu
zrazu... vajce. Na vandrovke. A keby len vajce! Šiel s ním aj kohút, prasiatko, krava
a geometrid. Tak niečo podobné Kubo ešte nevidel. Už samotné chodiace vajce bolo dosť
nezvyklé, ale vznášajúci sa geometrid… také niečo naozaj nevidieť v lese často.

Príklad M4: Geometrid na vandrovke

Geometrid sa skladá z rovnostranného trojuholníka GEO so
stranou dĺžky 8 cm a z pravidelného šesťuholníka METRID so
stranou dĺžky 4 cm. Keď to Kubo videl, tak ho to zaujalo, že si to
musel hneď nakresliť (pozri obrázok). To však nebolo ešte nič.
Počas rozhovoru s Kubom sa šesťuholník METRID (asi z dlhej
chvíle) začal kotúľať okolo trojuholníka GEO. METRID sa GEO-a
dotýkal vždy aspoň jedným svojim bodom, alebo celou svojou
stranou. Smer kotúľania je vyznačený v obrázku. Kubo najprv
očami sledoval dráhu bodu D počas kotúľania a potom sa pokúsil
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to aj narysovať, bol zvedavý, čo mu vlastne výde. Narysujte cestu (dráhu) bodu D počas
jedného obehu METRID-u okolo GEO-a.
Kubo stál s otvorenými ústami, kým okolo neho táto skupinka prešla. Vajce sa na neho
veľmi škaredilo, ale nepovedalo nič, ono malo svoju vandrovku a Kubo zase svoju.
Najbližší, koho Kubo na potulkách stretol, bol majster tesár. Kubo sa aj celkom potešil, lebo
po stretnutí s geometridom bol aj rád, že konečne vidí človeka. Tesár z dreva vyrezával
kocky a z nich skladal rôzne ozdoby.

Príklad M5: Majster tesár
Koľko rôznych priestorových útvarov je
možné vyrobiť zo štyroch rovnakých kociek, ak na každé teleso musíme použiť všetky štyri
kocky a kocky k sebe lepíme vždy celou stenou k celej stene? (Dve telesá budeme
pokladať za rovnaké, ak sa budú dať natočiť tak, že budú vyzerať úplne rovnako.)
Kubovi sa kocky páčili, jednu ozdobu si aj kúpil a opäť šiel svojou cestou. Naveľa, naveľa
došiel do kráľovstva, ktoré bolo obtiahnuté čiernym súknom. Dôvod bol trochu zvláštny:
tamojšiu princeznú síce neuniesol drak, ale nejako sa jej zabuchli dvere do komnaty a ona
ostala v pasci. Dvere nevedel nikto otvoriť, pretože na nich bola veľmi divná zámka. Bolo
do nej treba zadať správny kód, aby sa otvorila.

Príklad M6: Princezná za zámkou

Do 9-ich štvorčekov bolo treba napísať čísla od 1 do 9, každé
práve raz a do každého kruhu vpísať aritmetický priemer štyroch
čísel v štvorčekoch (mohli to byť aj desatinné čísla!), ktorých
vrcholy sa stretávali v tomto kruhu. Zámka sa otvorila iba vtedy,
ak bol aritmetický priemer čísel zo všetkých kruhov najväčší
možný (pri zadaní takých čísel, ako vidno na obrázku, by bol tento
výsledný aritmetický priemer číslo 5  (3+4+6+7) : 4 = 5 ). Ako
treba rozostaviť čísla do zámky, aby bol výsledný aritmetický
priemer čísel z kruhov najväčší možný?
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