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1.Miro napísal do radu všetky násobky čísla sedem počnúc 7 a končiac 70. Medzi číslami
nepísal čiarky ani medzery a čísla napísal od najmenšieho po najväčšie. V tomto rade
čísel potom škrtol jedenásť cifier. Zistite, aké najväčšie a aké najmenšie číslo mohol
dostať. (M. Petrová)

Riešenie. Miro získal takýto rad cifier:

7142128354249566370.

Škrtnutím jedenástich cifier mu teda muselo zostať osemciferné číslo. Ak má byť toto
číslo čo najväčšie (resp. najmenšie), musí mať na prvom mieste zľava, prípadne na
prvých miestach zľava, čo najväčšie (resp. najmenšie) cifry.

a) Najväčšie číslo. Ak by bola na prvom mieste zľava menšia cifra ako na druhom
mieste zľava, prvú cifru škrtneme a číslo tak zväčšíme. Opäť porovnáme prvé dve cifry
zľava, a ak je prvá menšia, škrtneme ju, atď. Ak je na prvom mieste zľava väčšia
cifra ako na druhom mieste zľava, žiadnu cifru neškrtáme a spôsobom opísaným vyššie
porovnáme druhú a tretiu cifru zľava. Po každej škrtnutej cifre začíname kontrolu dvojíc
cifier úplne zľava. Postup opakujeme tak dlho, kým neškrtneme 11 cifier.

7142128354249566370 neškrtáme nič

7142128354249566370 škrtáme 1 (1. škrtnutá cifra)

742128354249566370 neškrtáme nič

742128354249566370 neškrtáme nič

742128354249566370 neškrtáme nič

742128354249566370 škrtáme 1 (2. škrtnutá cifra)

Ďalší postup je analogický; uvádzame preto len okamihy, keď nejaké cifry škrtáme:

74228354249566370 škrtáme 2 (3. škrtnutá cifra)

7428354249566370 škrtáme 2 (4. škrtnutá cifra)

748354249566370 škrtáme 4 (5. škrtnutá cifra)

78354249566370 škrtáme 7 (6. škrtnutá cifra)

8354249566370 škrtáme 3 (7. škrtnutá cifra)

854249566370 škrtáme 2 (8. škrtnutá cifra)

85449566370 škrtáme 4 (9. škrtnutá cifra)

8549566370 škrtáme 4 (10. škrtnutá cifra)

859566370 škrtáme 5 (11. škrtnutá cifra)

Najväčšie číslo, ktoré mohol Miro škrtaním dostať, je 89 566 370.
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b) Najmenšie číslo. Postupujeme podobne ako pri hľadaní najväčšieho čísla; škr-
táme naopak väčšie cifry:

7142128354249566370 škrtáme 7 (1. škrtnutá cifra)

142128354249566370 neškrtáme nič

142128354249566370 škrtáme 4 (2. škrtnutá cifra)

Ďalej len skrátene:

12128354249566370 škrtáme 2 (3. škrtnutá cifra)

1128354249566370 škrtáme 8 (4. škrtnutá cifra)

112354249566370 škrtáme 5 (5. škrtnutá cifra)

11234249566370 škrtáme 4 (6. škrtnutá cifra)

1123249566370 škrtáme 3 (7. škrtnutá cifra)

112249566370 škrtáme 9 (8. škrtnutá cifra)

11224566370 škrtáme 6 (9. škrtnutá cifra)

1122456370 škrtáme 6 (10. škrtnutá cifra)

112245370 škrtáme 5 (11. škrtnutá cifra)

Najmenšie číslo, ktoré mohol Miro dostať, je 11 224 370.

Iné riešenie. Miro získal takýto rad cifier:

7142128354249566370.

Po škrtnutí jedenástich cifier mu teda muselo ostať osemciferné číslo. Ak má byť toto
číslo čo najväčšie (resp. najmenšie), musí mať na prvých miestach zľava čo najväčšie
(resp. najmenšie) cifry. Namiesto škrtania nadbytočných cifier budeme vyberať tie
vhodné.

a) Najväčšie číslo. Cifra 9 je v rade iba raz a najväčšie vybrané číslo začínajúce
cifrou 9 je 9 566 370. Toto číslo je iba sedemciferné, takže hľadané číslo nemôže začínať
cifrou 9. Druhá najväčšia cifra je 8, ktorá sa v rade vyskytuje jedenkrát – niekoľko
miest pred cifrou 9. Najväčšie vybrané osemciferné číslo je teda 89 566 370 (to je jediná
možnosť, ako vieme cifru 9 dostať na druhú pozíciu).

b) Najmenšie číslo. Cifrou 0 začínať nemôžeme ani nechceme. (Navyše, vďaka
tomu, že je táto cifra v rade až na úplne poslednom mieste, môže byť vo vybranom
čísle jedine na konci, preto ju v nasledujúcich úvahách ignorujeme.) Cifra 1 je v rade
dokopy dvakrát – môžeme obe vybrať ako prvé dve cifry hľadaného čísla, pretože v rade
máme napravo od druhej cifry 1 ešte dostatok cifier na vytvorenie osemciferného čísla.
Cifra 2 sa vyskytuje za druhou cifrou 1 dvakrát – môžeme tieto dve dvojky zvoliť ako
tretiu a štvrtú cifru hľadaného čísla, pretože v rade ostáva napravo od poslednej cifry 2
ešte dostatok cifier na vytvorenie osemciferného čísla. Momentálne máme 1122∗∗∗∗
a potrebujeme doplniť posledné štyri cifry zo zvyšku radu 49566370.
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Cifra 3 za poslednou použitou cifrou 2 je jediná, ale použiť ju nemôžeme, pretože by
sme nevedeli doplniť dostatok cifier do osemciferného čísla napravo od cifry 3. Cifra 4
za poslednou použitou cifrou 2 je tiež jediná – vyberieme ju a hľadáme posledné tri
cifry. Najmenšia cifra za touto cifrou 4 je cifra 3 na predpredposlednom mieste – keď ju
vyberieme, posledné dve cifry sú už jasné. Najmenšie vybrané osemciferné číslo je teda
11 224 370.

Poznámka. Predchádzajúce úvahy pomocou škrtania sa dajú prehľadne zhrnúť.
a) Najväčšie číslo:

7142128354249566370

8354249566370

b) Najmenšie číslo:

7142128354249566370

142128354249566370

1128354249566370

112249566370

Návrh hodnotenia. Udeľte 1 bod za správne napísaný pôvodný rad cifier (t. j. pred škrtaním). Ďalšie
3 body udeľte za nájdenie prvého z čísel (najväčšieho alebo najmenšieho), z toho 2 body za opísanie
spôsobu škrtania cifier a 1 bod za správny výsledok. Posledné dva body udeľte za nájdenie druhého
z čísel, z toho 1 bod za postup a 1 bod za správny výsledok.

Riešenie, v ktorom je stručne vysvetlený správny spôsob vyhľadávania škrtaných cifier (pri
oboch číslach), považujte za správne a úplné aj v prípade, že nie je žiadna škrtaná cifra odôvodnená
samostatne. Ak v riešení nie je nijako naznačený správny postup, ohodnoťte úlohu nanajvýš 3 bodmi.
Ak sa riešiteľ domnieva, že stačí vyškrtať z celého radu cifier všetky najmenšie, resp. najväčšie cifry,
udeľte mu nanajvýš 1 bod (za správne napísaný rad cifier).

2. Rytier Miloslav sa chystal na turnaj do Veselína. Turnaj sa konal v stredu. Keďže
cesta z Rytierova, kde býva, do Veselína trvá až dva dni, vyrazil už v pondelok. Cesta
vedie cez ďalšie dve mestá, Kostín a Zubín. Prvý deň jazdy prešiel Miloslav 25 míľ
a prenocoval v Zubíne. Druhý deň, v utorok, šťastne došiel do Veselína. Turnaj s pre-
hľadom vyhral, takže keď sa vo štvrtok vracal späť, išiel rýchlejšie. Prešiel o 6 míľ viac
ako v pondelok a prenocoval v Kostíne. V piatok prešiel zvyšných 11 míľ a bol doma.
Zisti vzdialenosť medzi Zubínom a Veselínom. (M. Petrová)

Riešenie. Vieme, že v pondelok skončil Miloslav v Zubíne a prešiel 25 míľ. Keďže
v piatok prešiel z Kostína do Rytierova už iba 11 míľ, musí byť Kostín bližšie k Rytierovu
ako Zubín.

Teda situáciu zo zadania vieme znázorniť tak, ako na obr. 1 a 2.
Cesta na turnaj:

Rytierov Kostín Zubín Veselín

pondelok

25 míľ

utorok

Obr. 1
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Cesta z turnaja:

Rytierov Kostín Zubín Veselín

piatok

11 míľ

štvrtok

Obr. 2

Keďže vo štvrtok prešiel rytier o 6 míľ viac ako v pondelok, musel vo štvrtok prejsť
z Veselína do Kostína 25 + 6 = 31 míľ.

To znamená, že celá vzdialenosť z Rytierova do Veselína je 11 + 31 = 42 míľ.
Keďže je vzdialenosť medzi Rytierovom a Zubínom 25 míľ, musí byť vzdialenosť medzi
Zubínom a Veselínom 42 − 25 = 17 míľ.

Návrh hodnotenia. 2 body za určenie vzdialenosti medzi Kostínom a Veselínom; 2 body za určenie
vzdialenosti medzi Rytierovom a Veselínom; 2 body za určenie vzdialenosti medzi Zubínom a Veselínom.
Vždy udeľte jeden bod za číselný údaj a druhý bod za príslušné vysvetlenie. (Pokiaľ v riešení chýba
akékoľvek vysvetlenie postupu, udeľte za túto úlohu nanajvýš 3 body.)

Poznámka. Riešitelia by mohli pochopiť zadanie tak, že Miloslav musel prechádzať
mestami Kostín, Zubín presne v tomto poradí. Preto by vedeli nakresliť obrázok vyššie
bez toho, aby riešili možné opačné usporiadanie. Kvôli tomu vynechanie akejkoľvek
diskusie týkajúcej sa poradia miest netrestajte stratou bodov.

Poznámka. Namiesto výpočtov v druhom odseku je možné uvažovať nasledovne: Keďže
je vzdialenosť medzi Rytierovom a Zubínom 25 míľ a medzi Rytierovom a Kostínom
11 míľ, je vzdialenosť medzi Kostínom a Zubínom 25 − 11 = 14 míľ. Takže vzdialenosť
medzi Zubínom a Veselínom musí byť 31− 14 = 17 míľ. Hodnotenie je v tomto prípade
obdobné.

Iné riešenie. V pondelok Miloslav prešiel dva úseky celej cesty: prvý z Rytierova do
Kostína, druhý z Kostína do Zubína. Vo štvrtok prešiel takisto dva úseky: z Kostína
do Zubína a zo Zubína do Veselína. (Rytier Miloslav ich síce prešiel v opačnom smere,
ale to nemá na túto úvahu vplyv.) To znamená, že úsekom z Kostína do Zubína prešiel
v oba tieto dni. Ak ale vo štvrtok prešiel o 6 míľ viac, musí byť úsek zo Zubína do
Veselína o 6 míľ dlhší než úsek z Ryteirova do Kostína. A keďže z Rytierova do Kostína
je to 11 míľ, musí byť vzdialenosť medzi Zubínom a Veselínom 11 + 6 = 17 míľ.

Návrh hodnotenia. Za porovnanie pondelkovej a štvrtkovej cesty a odôvodnenie, prečo je úsek medzi
Zubínom a Veselínom o 6 míľ dlhší ako úsek medzi Rytierovom a Kostínom, udeľte 5 bodov (či menej
podľa kvality vysvetlenia). Posledný 1 bod udeľte za výsledný údaj 17 míľ.

3. Správca kúpeľov pán Slniečko kúpil pre kúpeľných hostí 58 slnečníkov. Niektoré boli
červené a niektoré žlté. Červené boli balené v krabiciach po deviatich kusoch. Žlté
boli balené v krabiciach po štyroch kusoch. Oba druhy slnečníkov nakupoval po celých
baleniach. Koľko mohlo byť žltých slnečníkov? (L. Hozová)

Riešenie. Pomocou tabuľky budeme postupovať nasledovne: Začneme tým, že zvolíme
počet krabíc s červenými slnečníkmi, t. j. akékoľvek celé číslo medzi 0 a 6 (keby bolo
krabíc 7 alebo viac, bolo by už červených slnečníkov 63 alebo viac). Následne určíme,
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koľko červených slnečníkov je v týchto krabiciach, t. j. deväťnásobok počtu krabíc.
Potom vypočítame, koľko slnečníkov bude žltých, t. j. od 58 odčítame počet červených
slnečníkov. Nakoniec ešte zistíme, koľko by malo byť krabíc so žltými slnečníkmi,
t. j. počet žltých slnečníkov vydelíme štyrmi. V prípade, že počet žltých slnečníkov
nie je násobok štyroch, teda nemôžeme deliť štyrmi bezo zvyšku, príslušné políčko
preškrtneme – takáto možnosť k riešeniu úlohy nevedie.

krabíc s červenými slnečníkmi 0 1 2 3 4 5 6

červených slnečníkov 0 9 18 27 36 45 54

žltých slnečníkov 58 49 40 31 22 13 4

krabíc so žltými slnečníkmi — — 10 — — — 1

Dostávame dve možnosti: Žltých slnečníkov mohlo byť 40 alebo mohli byť 4.

Poznámka. Môžeme postupovať takisto tak, že volíme počet krabíc so žltými slnečníkmi
a dopočítame počty krabíc s červenými slnečníkmi. V tomto prípade však potrebujeme
prebrať všetky možnosti medzi 0 a 14 (15 · 4 = 60 > 58). Dostaneme nasledujúcu
tabuľku:

krabíc so žltými sln. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

žltých slnečníkov 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56

červených slnečníkov 58 54 50 46 42 38 34 30 26 22 18 14 10 6 2

krabíc s červenými sln. — 6 — — — — — — — — 2 — — — —

Návrh hodnotenia. 1 bod za vysvetlenie postupu pri jednom zvolenom (ľubovoľnom) počte krabíc
s červenými (resp. žltými) slnečníkmi; 3 body za správne zostavenie a doplnenie tabuľky alebo obdobný
zápis; 2 body za nájdenie oboch možných počtov slnečníkov.

Ak riešiteľovi chýba z nepozornosti niektorý stĺpec tabuľky, ale inak je jeho riešenie správne a
aj vysvetlené, udeľte mu 5 bodov. Úplný postup, ale bez slovného komentára, ohodnoťte 5 bodmi. Keď
riešiteľ skončí s vypisovaním stĺpcov tabuľky po nájdení prvého riešenie, udeľte mu nanajvýš 4 body.
Ak nájde riešiteľ náhodne jedno riešenie a neuvedie postup ani overenie, udeľte mu 1 bod; 2 body mu
udeľte v prípade, že svoj výsledok overí.

Pri každej úlohe sa za akékoľvek úplné riešenie prideľuje 6 bodov. Ak žiak rieši úlohu
postupom, ktorý sa odlišuje od všetkých tu uvedených riešení, ale úlohu nevyrieši úplne,
bodovacia schéma sa zvolí tak, aby čo najlepšie korešpondovala s návrhom hodnotenia
tu uvedeným. Úspešným riešiteľom je ten žiak, ktorý získa 9 alebo viac bodov.

Prosíme o zaslanie výsledkových listín obvodných kôl predsedom KKMO alebo nimi
poverenej osobe.
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