
Lomihlav. . . alebo záhrana FantázieBastian vedel, ¾e u¾ nem�¾e èaka» ani hvíµku. Vedel, ¾e ak nezahráni Krajinu Fantázie, v¹etkysny a rozprávky nav¾dy zmiznú zo sveta detí. Rýhlo sa teda pobalil do malého bat�¾ka, abyna este nebol úplne odkázaný na milos» èi nemilos» neznámyh krajov, ktoré nav¹tívi. Rozhodolsa, ¾e si vezme aj svoje kamienky pre ¹tastie.1. Kamienky má rozdelené do viaerýh vreú¹ok. V ka¾dom vreú¹ku je 50, 25, 20, 10, 5, 3, 2alebo iba 1 kamienok. Koµko kamienkov bolo v ka¾dom z vreú¹ok, ktoré si Bastian zbalil, akvieme, ¾e si vzal tri dvojie vreú¹ok s rovnakým poètom kamienkov (spolu teda 6 vreú¹ok) aspolu v nih bolo 96 kamienkov?Rie¹enie: Bastian si zobral vreú¹ka s troma r�znymi obsahmi. Nemusíme uva¾ova» 6 vreú¹ok, alelen tri s r�znymi obsahmi, v ktorýh je polovia v¹etkýh kamienkov, teda 96 : 2 = 48 kamienkov.Na¹ou úlohou je teraz u¾ len nájs» tri vreú¹ka s r�znym poètom kamienkov, ktorýh súèet je 48.Po krátkom skú¹aní urèite v¹eti nájdeme jediné rie¹enie 48 = 25 + 20 + 3. Bastian zobral dvevreú¹ka s 25 kamienkami, dve vreú¹ka s 20 kamienkami a dve vreú¹ka s troma kamienkami.Pribalil e¹te nejaké jedlo, aby mu v bru¹ku nevyhrávali igáni. . . Ktovie, kedy sa znova vrátidomov? Musí to ale nejako vymyslie», aby nebol batoh pri»a¾ký.2. Keby si vzal tri bagety a ta¹ku jabåk, bude jeho ruksak rovnako »a¾ký, ako keby si zbalil 12 veµ-kýh mamkinýh makovníkov. Ta¹ka jabåk je rovnako »a¾ká ako jedna bageta a osem makovníkov.Koµko makovníkov má rovnakú hmotnos» ako ta¹ka jabåk?Rie¹enie: Jedna ta¹ka jabåk je rovnako »a¾ká ako jedna bageta a osem makovníkov. M�¾eme pretotri bagety a jednu ta¹ku jabåk nahradi» ¹tyrmi bagetami a �smimi makovníkmi (3 bagety + 1 bageta+ 8 makovníkov), ktoré majú rovnakú hmotnos» ako 12 makovníkov (podµa prvej vety zadania). Akz obidvoh rovnako »a¾kýh k�pok zoberieme 8 makovníkov, dostaneme, ¾e 4 bagety majú rovnakúhmotnos» ako 4 makovníky, preto aj jedna bageta musí by» rovnako »a¾ká ako jeden makovník.Z toho u¾ µahko zistíme, ¾e ak ta¹ka jabåk je taká »a¾ká ako 8 makovníkov a jedna bageta, ktorá jerovnako »a¾ká ako jeden makovník, jej hmotnos» sa rovná hmotnosti 8 + 1 = 9 makovníkov.Hotovo, v ruksaku u¾ má jablká, bagety aj makovníky. Nakonie neodolal a zbalil si z ka¾déhopo tro¹ke. Naposledy sa poobzeral po svojej izbièke, aby sa rozlúèil. Tu mu pohµad skåzol nafotogra�u na stole. Je na nej jeho nevlastný brat Mathias spolu s otom na oslave narodenín. Akorád by si s otom rozumel tak veµmi ako Mathias! No ote nehápe jeho sny a svet fantázie, doktorého niekedy uteká. Bastianovi vypadla z oka malá slzièka. U¾ u¾ sa hystal zavrie» za seboudvere, keï takmer narazil do Mathiasa. þBasti, neviem domáu úlohu! Prosím, prosím. . . ÿ Usmialsa. Malému braèekovi predsa musí pom�». þNo uká¾, èo máte robi»!ÿ3. Postupnos» 2, 3, 5, 6, 7, 10,. . . obsahuje prirodzené èísla, z ktorýh ¾iadne nie je druhou anitre»ou moninou prirodzeného èísla. Nájdite 75-te èíslo tejto postupnosti.Rie¹enie: Naèrtneme si rie¹enie skú¹aním. Vidíme, ¾e postupnos» tvoria prirodzené èísla, ibaniektoré sú vynehané. Skúsime si teda zobra» prvýh 80 prirodzenýh èísel a zisti», koµko z nihsme vynehali. Vynehali sme druhé a tretie moniny èísel. Druhýh monín men¹íh alebo rovnýhako 80 je osem (12; 22; : : : ; 82). Tretie moniny men¹ie alebo rovné ako 80 sú ¹tyri (13; 23; 33; 43).Musíme si v¹ak da» pozor, èi sme niektoré èísla nevynehali dvakrát. A to sme urobili. Èísla 1 a 641



sú toti¾ druhými i tretími moninami. Preto sme z 80 èísel vynehali 8 + 4 � 2 = 10 èísel. Tedaprvýh 80� 10 = 70 èlenov postupnosti je men¹íh alebo rovnýh ako 80 a na 70. mieste je èíslo80 (lebo nie je druhou ani tre»ou moninou). My v¹ak potrebujeme èíslo na 75. mieste. Hµadámeèíslo, ktoré je o 5 miest za èíslom 80. Vieme, ¾e èíslo 81 je druhou moninou, preto nebude èlenompostupnosti. Ïaµ¹íh pä» èísel v¹ak nie je ani druhou ani tre»ou moninou, a preto na 75. miestebude èíslo 86.Keï sa im podarilo zvládnu» túto »a¾kú domáu úlohu, vybehol Bastian koneène z domu. Vedelpresne, kam ide. Do svojho obµúbeného kníhkupetva, kde sa u¾ toµkokrát ukryl pred svojimi zlýmispolu¾iakmi. Cestou zbadal pri kine najväè¹íh frajerov elej ¹koly, Adamovu bandu. Títo ¹tyriahlapi sú v najvy¹¹om roèníku a hodia u¾ na rande s dievèatami. Vyhliadli si najkraj¹ie dievèatáa pozývajú ih von.4. Tak sa stalo, ¾e Adam, Braòo, Cyril a Dano mali ¹tyrikrát spoloèné rande s dievèatami Alia,Beáta, Ceília a Dá¹a. Na druhom rande boli spolu Adam s Beátou a Dano s Dá¹ou. Na tre»omrande tvorili dvojie Cyril s Ceíliou a Braòo bol vonku s Beátou. ©tvrtýkrát sa stretli Ceílias Adamom a Alia s Braòom. Aké páry boli vonku na prvej sh�dzke, ak ¾iadny pár ne¹iel spoloènevon via ako raz? (pozn. na ka¾dom rande boli 4 páry)Rie¹enie: Najlep¹ie je zakresli» si tabuµku 5� 5, kde v prvom ståpi budú mená dievèat a v prvomriadku 1. a¾ 4. rande (v ¹tvorèeku v prvom riadku a prvom ståpi nebude niè). Do zvy¹nýh ¹tvor-èekov budeme dopåòa» mená hlapov, s ktorými boli dievèatá na jednotlivýh rande. Celú situáiusi v¹ak skúsime opísa» slovne. Nevieme, s kým boli na ¹tvrtom rande Cyril a Dano. Mohli by» buïs Beátou alebo Dá¹ou. Vieme v¹ak, ¾e Dano u¾ s Dá¹ou bol na druhom rande, preto Dano muselby» na ¹tvrom rande s Beátou a Cyril s Dá¹ou. U¾ vieme, ¾e Beáta bola na druhom rande s Ada-mom, na tre»om s Braòom a na ¹tvrtom s Danom, preto na prvom rande musela by» s Cyrilom.Zo zadania nevieme, s kým boli na tre»om rande Adam a Dano. Mohli by» s Aliou alebo Dá¹ou.Vieme v¹ak, ¾e Dano u¾ s Dá¹ou bol na druhom rande, a preto na tre»om rande boli Dano s Alioua Adam s Dá¹ou. Teraz u¾ vieme, ¾e Dá¹a bola na druhom rande s Danom, na tre»om s Adamom,na ¹tvrtom s Cyrilom, preto na prvom musela by» s Borisom. Zvy¹né dva páry u¾ nájdeme µahko.Zostali nám Adam s Danom a Alia s Ceíliou. Vieme v¹ak, ¾e Ceília bola s Adamom na ¹tvromrande, a preto na prvom rande boli Adam s Aliou a Ceília s Danom. Na prvej sh�dzke boletieto páry: Alia + Adam, Braòo + Dá¹a, Cyril + Beáta, Dano + Ceília.Koneène dorazil Bastian do kníhkupetva. Po¾ièal si knihu s tajomným znakom na obale a utiaholsa s òou do podkrovia v ¹kole. Vtom zaèul niekde hlboko v sebe hlas smutnej prineznej z Fantázie.þBastian. . . musí¹ nás zahráni»!ÿ S roztrasenými rukami otvára Bastian tajomnú knihu a ponárasa do jej príbehu. . . V zlomku sekundy sa oitol v èudesnej krajine. Aké je tu v¹etko obrovské!Nem�¾e sa vynadíva» na ¹ialene vysoké vrhy a kamenisté útvary pripomínajúe obrovské sohy.S otvorenými ústami urobil prvýh pár krokov. Ani si nestihol uvedomi», èo sa vlastne deje, zrazusa potkol a spadol na zem. þAu, kopol si ma do malíèka!ÿ ozval sa kameò, o ktorý zakopol.Vlastne nie, nebol to ¾iaden kameò, kamene predsa nerozprávajú. Bol to malý Kameòo¾rút, ktorýtu so svojím kamarátom Skalo¾rútom hral zaujímavú hru.5. Na zaèiatku mali obaja rovnaký poèet kameòov. V prvom kole vyhral Kameòo¾rút 20, v druhomprehral 23 z toho, èo mal po prvom kole. Po dvoh koláh bol stav takýto: Kameòo¾rút mal ¹tyrikrátmenej kameòov ako Skalo¾rút. Koµko kameòov mali obaja þ¾rútiÿ spolu?Rie¹enie: Oznaème si neznámou x poèet kameòov, ktorý mal ka¾dý zo ¾rútov na zaèiatku. Po prvejhre mal Kameòo¾rút o 20 kameòov via, x+20 kameòov, a Skalo¾rút o 20 menej, x�20 kameòov. Vdruhej hre Kameòo¾rút prehral 23 toho, èo mal, teda mu zostala 13 z kameòov, ktoré mal po prvej hre,tzn. 13(x+20) kameòov. Také isté mno¾stvo kameòov, aké Kameòo¾rút prehral, Skalo¾rút vyhral. Podruhej hre tak Skalo¾rútovi pribudlo 23(x+20) kameòov, teda mal spolu x�20+ 23(x+20) = 53x� 2032



kameòov. Zároveò vieme, ¾e na koni mal Kameòo¾rút ¹tyrikrát menej kameòov ako Skalo¾rút.Budeme teda rie¹i» rovniu 4� 13(x + 20) = 53x� 203 ;ktorej rie¹ením je x = 100. Ka¾dý zo ¾rútov mal na zaèiatku 100 kameòov, spolu mali 200 kameòov.þProsím, poraïte mi! Ako nájdem prineznú Fantázie? Privolala ma sem a ja neviem, ako jejpom�»!ÿ ®rúti práve dohrali svoju hru, a tak venovali kúsok pozornosti malému èlovieèikovi,ktorý sa ih nástojèivo pýtal na estu k prineznej. þJúúúúúúj, malièký, to by si hel od sebaveµa! Palá prineznej je ïaleko! Ak sa tam naozaj he¹ dosta», mal by si si zohna» koòa. Neïalekoodtiaµto je rieka. Chodieva sa tam napája» jeden u¹µahtilý k�ò, ka¾dý deò o urèitej Hodine H.Ak tam bude¹ v správny èas, je tvoj!ÿ6. Kedy má ís» Bastian k rieke, ak vie, ¾e èas, ktorý uplynie od poludnia po Hodinu H, tvorítretinu èasu, ktorý uplynie od Hodiny H do polnoi?Rie¹enie: Vieme, ¾e po hodinu H uplynie jedna tretina èasu, ktorý uplynie od Hodiny H dopolnoi. Oznaème èas, ktorý uplynie od hodiny H do polnoi, x. Potom èas, ktorý uplynie odpoludnia po hodinu H, je x3 . Od poludnia po polno tak uplynie x3 + x = 43x hodín. Neznámu xµahko vyratáme, ked¾e vieme, ¾e od poludnia do polnoi uplynie 12 hodín, preto x = 9. Od hodinyH do polnoi prejde 9 hodín, preto Bastian musí ís» k rieke o 24� 9 = 15{stej hodine.Bastian sa na hvíµoèku zamyslel a hneï vedel, kedy sa má vybra» k rieke. Poïakoval sa teda¾rútom a nehal ih hra» ih smie¹nu hru ïalej. Pohµad na hodinky, ktoré dostal na narodeniny,mu pripomenul mamièku a to, ako veµmi mu hýba. Teraz na òu ale nem�¾e myslie», má väè¹iuúlohu. Osud Fantázie je v jeho rukáh. Rozhodol sa teda potihúèky sa prikradnú» k rieke a poèka»,kým príde Hodina H. Po dlhej a namáhavej este sa k rieke naozaj dostal. Pozrel sa na hodinky avydýhol si. þMám e¹te elú hodinu!ÿ Aké ale bolo jeho prekvapenie, keï zistil, ¾e jeho hodinkystoja! Èo teraz? Bezradne sa poobzeral a zistil, ¾e na tomto mieste naozaj èas stojí. V¹etko boloako skamenené. Na brehu ale sedel malý tvor s iferníkom na hrbte a na»ahoval gumený kruhdo r�znyh tvarov. Bastian sa vybral rovno k nemu. þKto si? Nevie¹, preèo tu èas stojí, keï v¹adeokolo plynie normálne?ÿ Malá potvorka zavrèala. þViem, a èo je teba do toho? JA som ho zastavil!Som Èasovlad a s èasom si m�¾em robi», èo hem!ÿ þDobre, ale preèo si ho zastavil?ÿ þPreto¾ema nahneval! Hodiny, dni, ba tý¾dne sa trápim nad týmto problémom a neviem ho vyrie¹i»! A jahem by» najlep¹í v elej Fantázii, hem ho zvládnu» v zlomku sekundy! Tak som ho zastavil apustím ho ïalej, a¾ keï túto úlohu vyrie¹im. A u¾ ma neotravuj!ÿ Bastian nehápal túto horútú¾bu by» najlep¹í. Hmm, niektoré tvory sú zvlá¹tne. þUká¾, pom�¾em ti. Aký je problém?ÿ þCha,a preèo by si to práve TY mal vedie»? No ale skús to!7. Då¾ka tohto gumeného kruhu je 30 dm. Ohýbam ho do tvaru obdå¾nika tak, aby då¾ky jehostrán v dm boli elé èísla. Aký najväè¹í obsah m�¾e ma» takto vzniknutý obdå¾nik, ak gumu ibaohýbam, jej då¾ka sa nezväè¹uje ani nezmen¹uje?ÿRie¹enie: Èo vlastne táto úloha hovorí v reèi matematiky? Èasovlad vytvára obdå¾niky, z ktorýhka¾dý má obvod 30 dm (då¾ka gumy) a då¾ky jeho strán v dm sú elé èísla. Spomedzi nih hµadámeten, ktorý má najväè¹í obsah. Vieme, ¾e pre obdå¾nik platí o = 2(a + b), tzn. a + b = o2 . V na-¹om prípade a + b = 15 dm. Skúsme si teda vypísa» v¹etky mo¾nosti, aké m�¾u by» då¾ky strán.Postupným vypisovaním dostaneme: (1; 14), (2; 13), (3; 12), (4; 11), (5; 10), (6; 9), (7; 8). Ak si pretieto dvojie strán vypoèítame príslu¹né obsahy, zistíme, ¾e maximálny obsah je pri rozmeroha = 7; b = 8 (príp. naopak, samozrejme), a to 56m2.Na¹»astie sa Bastianovi podarilo vyrie¹i» Èasovladov problém a èas bol opä» v poriadku. Tak,ostáva e¹te poèka» neelú hodinu a Hodina H príde! Ako si tak èupel za hustými kríkmi, zbadalna zemi èosi zvlá¹tne. V hline boli napísané akési znaky, Bastian si domyslel, ¾e to m�¾u by» èísla.3



Niektoré ifry ale hýbali. Mo¾no tieto èísla niè neznamenali, Bastian ih ale z dlhej hvíle daldo súvislosti. Skúste mu pom�» vyrie¹i» takýto problém:7. Máme trojiferné èíslo 2A4 (stredná ifra hýba). Ak k nemu pripoèítame 329, dostaneme èíslo5B3. Aká je maximálna mo¾ná hodnota èíslie A, ak vieme, ¾e 5B3 je deliteµné 3?Rie¹enie: Skúsme najprv porozmý¹µa», aká èíslia je skrytá za písmenom B. Aby èíslo 5B3 bolodeliteµné tromi, musí by» súèet jeho i�er tie¾ deliteµný tromi. Písmeno B tak m�¾eme nahradi»èísliami 1, 4 alebo 7. Nahradením písmena B vhodnou èísliou dostaneme èísla 517, 547 alebo577. Od týhto èísel odpoèítame èíslo 329 (lebo v zadaní sme k èíslu 2A4 pripoèítali 329 a terazvlastne robíme spätnú operáiu) a dostaneme èísla 184, 214 alebo 244. Zápisu 2A4 vyhovujú ibaposledné dve, z ktorýh väè¹iu ifru na mieste desiatok má èíslo 244. Najväè¹ia mo¾ná hodnotapísmena A je 4. Existuje viaero sp�sobov, ako je mo¾né tento príklad rie¹i». Skúste si, èi by steho nevedeli vypoèíta» aj pomoou dekadikého zápisu.Bastiana tento problém tak zaujal, ¾e si ani neuvedomoval, ako mu èas ubieha. Zrazu ale. . . pssssst,nieèo sa deje! K Hodine H je e¹te ïaleko, no k rieke sa blí¾i nejaký k�ò. Priválal rýhlym tryskoma zastal len pár metrov od miesta, kde sa shováva Bastian. A nie je sám, je na òom jazde! Mladý,indiánsky p�sobiai hlape zoskoèil a zaèal sa so svojím táto¹om rozpráva». þToto je poslednáèas». Musí by» niekde tu. Cítim, ¾e je blízko!ÿ Z vreú¹ka vytiahol mapu Fantázie, na ktorejbolo vyznaèené veµké ¹tvorové územie rozdelené na ¹es» men¹íh ¹tvorov. þPozri, prehµadali smetýhto pä» èastí podrobne a nena¹li sme niè, musí by» niekde tu!ÿ Nakreslite rozdelenie mapy,ktorú záhadný Indián dr¾al v ruke!8. Rozdeµte ¹tvore na ¹es» men¹íh ¹tvorov (nemusia by» rovnaké, ¹tvore sa nem�¾u prekrýva»).Rie¹enie:
Bastian ani nedýha. Odrazu mu Indián zmizol z dohµadu. Èo to? Kam sa podel? þKto si, udzi-ne?ÿ ozvalo sa mu za hrbtom a na plei poítil istú ruku. þJa. . . ja. . . ja. . . som Bastian a. . . ÿþBastian?ÿ pote¹il sa Indián. þHµadám »a u¾ sedem dní a noí. Som Atrey. Poèul som, ¾e si pri¹ieldo na¹ej krajiny. Poï, p�jde¹ so mnou. Som práve na este za prineznou. Tu je tvoj k�ò!ÿ Právevtedy udrela Hodina H a k vode pri¹iel nádherný biely k�ò. Bastian nièomu nerozumie. Ako vo sneale vysadol na koòa a spolu s Atreyom uháòali nevedno kam. Zastavili sa a¾ v malom domèeku,ktorý stál v dlhom rade rovnakýh domov.9. Domèeky v tomto rade sú oznaèené postupne èíslami od 1 po 100. V ka¾dom dome býva toµkoµudí, aký je súèet i�er èísla domu (napr. v dome è. 23 býva 2 + 3 = 5 µudí). Koµko µudí bývavo v¹etkýh domoh?Rie¹enie: Úlohu si prelo¾íme do matematikej reèi. Cheme nájs» súèet i�er èísel od 1 po 100.Súèet i�er od 1 po 9 spoèítame µahko, 1 + 2 + : : : + 9 = 45. Poïme teraz vypoèíta» súèet i�erdvojifernýh èísel, teda èísel od 10 po 99. Ako prvý vypoèítame súèet i�er na mieste jednotiek.V ka¾dej desiatke (od 10 po 19, od 20 po 29,. . . ) sú ifry od 0 po 9 a ih súèet je 45. Takýhtodesiatok je devä» (zaèínajú iframi 1 a¾ 9), preto súèet i�er na mieste jednotiek bude 9�45 = 405.Na mieste desiatok budeme znova poèíta» s 'na¹imi' desiatkami. V prvej je desa» jednotiek, v druhejdesa» dvoják, a¾ v poslednej desa» deviatok. M�¾eme to zapísa» aj 10 � 1 + 10 � 2 + : : : + 10 �9 = 10 � (1 + 2 + : : : + 9) = 10 � 45 = 450. E¹te nám zostalo èíslo 100, ktorého iferný súèetje 1. Súèet i�er v¹etkýh èísel od 1 po 100 dostaneme sèítaním v¹etkýh èiastkovýh súètov:45 + 405 + 450 + 1 = 901. 4



V domèeku èíslo 100 sa hlapi unavení estou obèerstvili, doplnili zásoby a oddýhli si, aby maliveµa síl na ïal¹iu estu. Nezohriali sa tu ale dlho. Opä» nasadli na svoje kone a uháòali ïalej.Po dlhej a únavnej este koneène zbadali palá prineznej. Stojí na vysokánskom kamennom ståpea vyzerá, ako keby sa vzná¹al v oblakoh. þAko sa tam dostaneme? Na to na¹e kone nestaèia!ÿtrápi sa Bastian. þNeboj sa, vynesie nás tam jedno zo vzná¹adiel. Musíme ale prís» na to, ktoréje to správne! Lieta ih tu veµa, no iba tie, ktoré majú jednu zaujímavú vlastnos», nás vynesúhore k prineznej. Ostatné by nás odniesli na miesto, ktoré je tak ïaleko, ¾e si to nevieme anipredstavi»!ÿ þA aká je to vlastnos»?ÿ þNo, keï sa na ne pozrie¹, vidí¹, ¾e sú to r�zne telesás hranami.10. Ak sa dá prejs» jedným »ahom po v¹etkýh hranáh telesa tak, ¾e po ka¾dej hrane prejde¹ práveraz, potom je toto vzná¹adlo to správne! Chápe¹?ÿ þMyslím, ¾e áno!ÿ odpovedal Bastian. Vieteim poradi», do ktorého vzná¹adla majú nasadnú», ak majú pred sebou tieto tri: koka, pravidelný¹tvorsten a pravidelný osemsten? (pravidelný ¹tvorsten je teleso, ktorého steny sú 4 rovnostrannétrojuholníky a pravidelný osemsten dostaneme, ak vezmeme dva pravidelné ¹tvorboké ihlany aþzlepímeÿ ih ¹tvorovými podstavami)Rie¹enie: Zoberme si koku. Z ka¾dého vrholu koky vyhádzajú tri hrany. Zoberme si jedenkonkrétny vrhol. My heme prejs» v¹etkými hranami, preto musíme prejs» aj troma, ktoré vyhá-dzajú z þná¹hoÿ vrholu. Zabudnime na hvíµu na zaèiatok a konie krivky (èiary, ktorá je zlo¾enáz niekoµkýh úseèiek), ktorou heme prejs» elú koku. Ak krivka þvhádzaÿ do nejakého bodu,musí z neho aj þvyjs»ÿ. Ak sa raz rozhodneme, ¾e krivka p�jde ez nejaký bod, musíme myslie»na to, ¾e he z neho aj vyjs». Potrebujeme teda v¾dy dve úseèky, ktoré vyhádzajú z jedného bodu.Ak sa rozhodneme, ¾e heme pretnú» krivkou nejaký bod viakrát, potrebujeme dvojnásobný poèetúseèiek (skús si poriadne premyslie», preèo). Výnimka je jedine pri zaèiatku a koni krivky, kdevlastne iba vyhádzame (zaèiatok) alebo vhádzame (konie) do bodu a staèí nám len jedna úseèkaz daného bodu. Ak sa poriadne zamyslíme nad tým, na èo sme pri¹li, zistíme, ¾e krivku viemevies» iba ez telesá, v ktorýh zo v¹etkýh vrholov vyhádza párny poèet hrán (zaèiatok a koniekrivky sú v jednom bode) alebo keï z dvoh vrholov vyhádza nepárny poèet hrán a zo zvy¹nýhpárny (zaèiatok a konie krivky sú v rozdielnyh bodoh). Tieto pravidlá spåòa iba jedno z telies,a to osemsten.Ani opísa» sa nedá, aký pohµad sa naskytol Bastianovi, keï vo¹li do paláa. Je to kráµovský paláRí¹e Fantázie, preto najú¾asnej¹í je vo fantázii ka¾dého, kto vie sníva». Pre¹li ohromnými hodbamia sieòami, a¾ sa oitli v Sieni Snov.10. Tu u¾ na nih èakala prinezná a Rada Rí¹e. Tá pozostáva z piatih èlenov - niekoµkýh mu¾ova niekoµkýh ¾ien. Bastian si v¹imol, ¾e sú rozsadení tak, ¾e by sa to dalo popísa» takto:� aspoò jedna zo stolièiek 1 a 3 patrí ¾ene� zo stolièiek 2 a 5 práve jedna patrí mu¾ovi� na stolièkáh 2 a 3 sedia osoby rovnakého pohlavia� na stolièkáh 3 a 4 sedia osoby rozlièného pohlavia� najvia jedna zo stolièiek 1 a 5 patrí mu¾oviZistite v¹etky mo¾nosti rozsadenia èlenov Rady Rí¹e Fantázie.Rie¹enie: Najprv si jasne povieme, èo znamenajú niektoré slovíèka. þAspoò jedenÿ znamená, ¾epotrebujeme jeden alebo via nieèoho, þpráve jedenÿ, ¾e iba jeden, ani via, ani menej, þnajviajedenÿ, ¾e jeden alebo menej. Zaènime druhou podmienkou. Preèo? Lebo prvá mo¾nos» nám viadovoµuje, namiesto práve je tam aspoò. Neh zo stolièiek 2 a 5 patrí mu¾ovi stolièka 2, a tedastolièka 5 patrí ¾ene. Potom podµa (3.) aj na stolièke 3 sedí mu¾. Podµa (4.) na stolièke 4 sedí5



¾ena a podµa (1.) na stolièke 1 sedí ¾ena, ked¾e na stolièke 3 sedí mu¾. A máme prvú mo¾nos».Neh teraz zo stolièiek 2 a 5 patrí mu¾ovi stolièka 5, a ¾ene teda stolièka 2. Potom podµa (3.)sedí na stolièke 3 ¾ena, podµa (4.) na stolièke 4 sedí mu¾ a na stolièke 1 sedí podµa (5.) mu¾.Máme druhú mo¾nos». Musíme e¹te raz skontrolova», èi obe usporiadania pri stole spåòajú v¹etkypodmienky. Spåòajú. Máme dve mo¾nosti: ® M M ® ® alebo ® ® ® M M.Bastian sotva dýha. Tak veµmi sa te¹il na prineznú, ¾e nevie zakrýva» zvedavos» a rados», ktorúmá v sebe. Ako veµmi ho ale zabolelo, keï zbadal, aká je slabuèká! Prinezná le¾í na l�¾ku, v rukezviera zvlá¹tny medailón a nevládze ani rozpráva». Len jej krehká ruka sa na»ahuje za Atre-yom a podáva mu Orin, medailón kráµovskej rodiny. þChoïte! Ste na¹a posledná nádej. Fantáziaumiera. . . Ale na to, èo máte urobi», musíte prís» vy sami!ÿ ozval sa Arphir, jeden z èlenov Rady.Z obrovskej kráµovskej kni¾nie dostali hlapi jednu z mnohýh máp Fantázie, tentokrát nebolna nej vyznaèený ¹tvore, ale kruh rozdelený na niekoµko èastí ¹tyrmi rovnými èiarami.11. Na koµko najvia a na koµko najmenej èastí mo¾no rozdeli» kruh ¹tyrmi priamkami? Pritomvieme, ¾e priamky nie sú zhodné a ka¾dá z nih pretína kru¾niu ohranièujúu tento kruh v dvohbodoh (tzn. nie sú to dotyènie, ale seènie tejto kru¾nie).Rie¹enie: Najprv si uvedomme, èo robí priamka s rovinou, prípadne èas»ou roviny, ktorú pretína.Správne, delí ju na dve èasti. Ak potom pridáme k nej ïal¹iu priamku, ktorá sa s òou pretne,z ih prieseèníka budú na tejto þnovejÿ priamke þvyhádza»ÿ dve polpriamky, z ktorýh ka¾dározsekne jednu z èastí, ktoré sme dostali prvou priamkou (skús si to nakresli»!). Ak ale pridámepriamku, ktorá sa s prvou nepretína, rozsekneme iba jednu z èastí roviny, teda v tomto prípademáme menej novýh èastí. To je skutoènos», s ktorou budeme narába» po elý èas pri rie¹ení tejtoúlohy. Pozrime sa najprv na úlohu s minimálnym poètom èastí. Prvou priamkou rozdelíme kruhna dve èasti (inú mo¾nos» nemáme, keï¾e priamka nie je iba dotyènia, ale seènia kru¾nie,urèite nám kruh þrozsekneÿ na dve èasti). Ako teraz budeme vies» druhú priamku? M�¾eme junarysova» tak, ¾e sa vo vnútri kruhu pretne s prvou priamkou, alebo tak, ¾e sa s òou vo vnútrikruhu nepretne (napríklad priamka rovnobe¾ná s prvou, to ale nie je jediná mo¾nos»). V prvomprípade tak dostaneme ¹tyri èasti kruhu, v druhom iba tri. Teda pre nás je výhodnej¹ia druhámo¾nos». Takto postupujeme ïalej, prièom sa sna¾íme ka¾dou ïal¹ou priamkou nepre»a» ¾iadnu zpredhádzajúih vo vnútri kruhu. Po ¹tyroh priamkah tak dostaneme 5 èastí. Èo s maximálnympoètom? Postupujeme presne naopak. Sna¾íme sa pre»a» èo najvia priamok, ktoré u¾ máme. Prvoupriamkou rozsekneme kruh na dve èasti. Druhú vedieme tak, aby sa v kruhu pre»ala s prvou, tretiutak, aby pre»ala obe predhádzajúe. . . Keï si to nakreslíme, µahko zistíme, ¾e takto dostanemenajvia 11 èastí. Kruh vieme ¹tyrmi priamkami rozdeli» maximálne na 11, minimálne na 5 èastí.A tak sa Atrey a Bastian vydali na svoju dlhú estu nevedia, kam vlastne mieria. Po nejakomèase, nik u¾ nevie, ako dlho to bolo (a, konie konov, je to vlastne jedno :), dorazili k domuman¾elov Greedyovov. Greedyovi sú èudesní malí µudkovia, ktorí pripomínajú sk�r ¹kriatkov.®ijú si vo svojom domèeku a po elý svoj ¾ivot si èosi odkladajú. Odkladajú si staré fotogra�e,zvy¹né jedlo, obnosené obleèenie, peniaze, peniaze a e¹te aj peniaze. Bastian si v¹imol, ¾e krajinaokolo ih domèeka akoby sa stráala kdesi v hmle. Vlastne. . . akoby tam ani nebola. Zmizla? Èosa tu deje? Zvlá¹tne, hmm. . . Chlapi neisto zaklopkali na dvere. O hvíµku sa v nih objavilahlava Gerarda Greedyho a za ním vykukovala jeho ¾ena Erna. Práve ih vyru¹ili pri rátaní peòazí,ktoré u¹etrili za posledný mesia. Skúsite im pom�» pri prerátavaní?12. Ernin príjem je 58 z Gerardovho príjmu. Ernine náklady sú polovièné oproti Gerardovýmnákladom. Erna tak svojím hospodárením u¹etrí 40% svojho príjmu. (to, èo èlovek u¹etrí, jerozdiel medzi jeho príjmami a nákladmi). Akú èas» svojho príjmu (v perentáh) u¹etrí Gerard?Rie¹enie: Oznaème si príjem Gerarda x. Vieme, ¾e Erna zarobí 58 z toho, èo Gerard, teda 58x. Ernau¹etrí 40% príjmu, druhá èas» zárobku 100%�40% = 60% sú jej náklady. Pomoou x(Gerardovho6



príjmu) si m�¾eme jej náklady vyjadri» ako 0; 6 � 58x = 38x. Ernine náklady sú polovièné oprotiGerardovým, teda Gerardove náklady dvojnásobné oproti Erniným 2� 38x = 34x. Ak Gerard minie34 svojho zárobku, zvy¹ok 1� 34 = 14 si u¹etrí. A µahko vieme, ¾e 14 = 0; 25, èo je 25%.Sklamaní sa hlapi vydali ïalej. U Greedyovov nena¹li sp�sob, ako zahráni» Fantáziu. Bastianoviale stále hlavou vàta to zvlá¹tne prázdno, ktoré sa rozlieha okolo ih domu. Èo to len m�¾eznamena»? Tieto my¹lienky ho prenasledovali po elý èas, kým nedorazili k velikánskemu tunelu,na ktorý narazili pri svojom estovaní Fantáziou. Fíha, èo je to za tunel? To treba preskúma»!Atrey nesmelo urobil prvé kroky dovnútra. Bastian ho nasledoval. V¹ade úplné tiho. . . To e¹teani jeden z nih netu¹il, aké nebezpeèenstvo tu na nih èaká. V tomto tuneli toti¾ sídlia detskénoèné mory, upíri, strigy, drai, pavúky a v¹etky potvory, ktorýh sa v noi bojíme a modlíme sa,aby boli rýhlo preè. . . Odrazu sa Bastianovi èosi lepkavé prilepilo na tvár. þFuj, to vyzerá akovlákno pavuèiny! Fuj. . . ÿ A naozaj, bolo to jedno z neuveriteµne tuènýh slizkýh vláken, ktorýmisi veµký pavúk Arahnares zaèínal splieta» svoju ohavnú sie». Zatiaµ je ale naozaj len na zaèiatku,stihol natiahnu» len tri vlákna.13. O týhto vláknah platí, ¾e sú natiahnuté tak pevne, ¾e majú tvar úseèiek spájajúih nejakébody na obvode tunela (predpokladajme, ¾e obvod tunela je kru¾niový) a rozdeµujú ho na trioblúky. Då¾ka prvého oblúka je poloviou då¾ky druhého a tretinou då¾ky tretieho oblúka. Akéveµké uhly zvierajú jednotlivé dvojie vláken?Rie¹enie: Nakreslime si k tomuto príkladu obrázok. Ako vyzerajú pavúèie þvláknaÿ? Prierez tu-nelom si m�¾eme predstavi» ako kru¾niu a vlákna ako strany trojuholníka, ktorý je do tejtokru¾nie vpísaný. Oznaème ho ABC a neh stred kru¾nie je S. Ku ka¾dému oblúku kru¾nieprislúha jeden stredový uhol (uhol, ktorý má vrhol v strede kru¾nie). K oblúku AC prislúha<)ASC, k oblúku BC zasa <)BSC a k oblúku AB prislúha <)ASB. Teraz si staèí uvedomi», ¾eak oblúk AC je poloviou då¾ky oblúka BC, potom aj uhol <)ASC bude poloviou uhla <)BSC.Preèo? Lebo oblúk BC vieme rozdeli» na dva oblúky s då¾kou rovnakou ako je då¾ka oblúka AC,a tým obom prislúha rovnako veµký uhol ako je <)ASC (skúste si to poriadne premyslie»!) Rov-nakým sp�sobom prídeme na to, ¾e j<)ASBj = 3� j<)ASCj. A keï¾e platí j<)ASBj + j<)BSCj+j<)ASCj = 360Æ, µahko vypoèítame, ¾e j<)ASBj = 180Æ, j<)BSCj = 120Æ, j<)ASCj = 60Æ. To, ¾ej<)ASBj = 180Æ, znamená, ¾e body A;B;C le¾ia na jednej priamke. Pozrime sa teraz na 4ASCa 4BSC. Oba sú rovnoramenné (strany, ktoré sú polomermi kru¾nie, sú rovnaké), preto ka¾dý znih má uhly pri základni rovnaké. Vypoèítame ih veµkos»: j<)SACj = j<)SCAj = 180Æ�60Æ2 = 60Æ,j<)SCBj = j<)SBCj = 180Æ�120Æ2 = 30Æ. Teraz u¾ µahko dopoèítame, ¾e pre hµadané uhly platíj<)BACj = 60Æ, j<)ABCj = 30Æ a j<)ACBj = j<)ACSj+ j<)BCSj = 90Æ.Pavuèina Bastiana tak vydesila, ¾e podvedome vytiahol Orin a vystrèil ho pred seba do tmy. Orinsa roz¾iaril jasným zlatým svetlom a na malý okamih o¾iaril elý tunel. Tu hlapi zbadali v¹etkynoèné mory, ako sa skrývajú pred jeho moou. þPoïme odtiaµto!ÿ vykríkol Bastian a stiahol Atreyaza sebou. Vydesení vybehli von z tunela, no tam to nebolo oveµa lep¹ie. Nestihli sa ani spamäta»zo ¹oku v tuneli, u¾ okolo nih ú¾asnou rýhlos»ou prebehol spla¹ený jednoro¾e, ktorého zjavneèosi vydesilo. Aj Bastianov a Atreyov k�ò sa spla¹ili a rozbehli sa za jednoro¾om.14. Cválali a¾ k mostu, ktorý bol vzdialený 1000 m. Vo hvíli, keï jednoro¾e prebehol ez most,bol 200 m pred Atreyom a 400 m pred Bastianom. Koµko metrov pred Bastianom bol Atreyna svojom koni, keï Atrey prebehol ez most? Oba kone i jednoro¾e nemenia pri behu svojurýhlos».Rie¹enie: Vieme, ¾e keï jednoro¾e prebehol ez most, Atrey prebehol 1000� 200 = 800 metrov aBastian 1000� 400 = 600 metrov. Na dráhe 800 metrov tak Atrey získal pred Bastianom náskok800�600 = 200 metrov. Na¹ou úlohou je zisti», aký bol Atreyov náskok na dráhe 1000 metrov. Staèísi uvedomi», ¾e náskok narastá priamo úmerne s ubehnutou dráhou. Príklad vyrátame pomoou7



trojèlenky. Na 800 metrov získa Atrey náskok 200 metrov, koµko získa na dráhe 1000 metrov?Zostavíme rovniu: 1000 � 800 = x � 200, ktorej rie¹ením je x = 250. Keï Atrey prebehol ezmost, mal náskok 250 metrov pred Bastianom.þÈo to, prepánajána, bolo?!ÿ pýta sa sám seba udyhèaný Bastian. Obzrel sa a vtedy pohopil,pred èím jednoro¾e utekal. Celá krajina za nimi, obrovský kus Fantázie, zmizol v prázdnote.Pred jeho oèami bolo len obrovské NIÈ. þAtrey, to je ono! Fantázia umiera, preto¾e deti u¾zabúdajú sníva»! V ih fantázii a snoh sa roz»ahuje Nièota! Proti nej musíme bojova»! Paráda,Atrey, snívaj! Vymysli si nieèo, èokoµvek, nieèo, èo napadne iba teba, preto¾e tvoja fantázia jeoriginálna! Ak budeme ma» svoju fantáziu, Nièota sa m�¾e niekam shova»!ÿ Bastian hneï zaèal.Vymý¹µal si v¹elijaké vei, ktoré v normálnom reálnom svete nenájdete. Napríklad èarovný opasok.15. Èarovný opasok v tvare obdå¾nika má tú vlastnos», ¾e kedykoµvek si jeho majiteµ nieèo praje,zmen¹í sa då¾ka opasku na 12 aktuálnej då¾ky a ¹írka na 13 aktuálnej ¹írky. Po troh takýh prianiahmal opasok obsah 4 m2. Aká bola jeho p�vodná då¾ka, ak p�vodná ¹írka bola 9 m?Rie¹enie: Existuje viaero sp�sobov, ako nájs» rie¹enie. Naèrtneme si jedno z nih. Oznaème sidå¾ku opasku a a ¹írky opasku b. Èo sa stane s obsahom opasku po jednom prianí? Na zaèiatkumá opasok obsah ab, po splnení priania sa v¹ak då¾ka opasku zmen¹í na poloviu, tj. 12a, a ¹írkaopasku na tretinu, tj. 13b. Obsah opasku po splnení priania je 12a � 13b = 16ab. Vidíme, ¾e obsahopasku sa zmen¹il na 16 p�vodného obsahu, alebo inak povedané, zmen¹il sa ¹es»krát, alebo e¹teinak povedané, pred prianím mal 6-krát väè¹í obsah. My vieme, ¾e po troh prianiah mal obsah4 m2. Poïme na to odzadu. Pred posledným prianím, teda po druhom prianí, mal opasok 6-krátväè¹í obsah ako na koni, 6 � 4m2 = 24m2. Pred druhým prianím, teda po prvom prianí, malopasok 6-krát väè¹í obsah ako po druhom prianí, 6 � 24m2 = 144m2. Na zaèiatku mal obsah6-krát väè¹í ako po prvom prianí, 6 � 144m2 = 864m2. Obsah p�vodného opasku bol 864 m2,a ak vieme, ¾e jeho ¹írka bola 9 m, jeho då¾ku získame podielom obsahu a ¹írky. P�vodná då¾kaopasku bola 864 m2�9 m=96 m.16. Atrey si zasa vymyslel kruhovú obruè, ktorá obopína elú, eluèièkú Zem tak, ¾e po elejsvojej då¾ke tesne prilieha k zemskému povrhu. A naozaj, pred ih oèami sa po zemi odrazutiahla obrovská obruè. Potom si predstavil, ¾e s òou m�¾e èokoµvek robi». Povedal si teda, ¾ehe túto obruè predå¾i» o jeden meter. Po tomto predå¾ení u¾ nepriliehala tesne k povrhu, alebola po elej då¾ke rovnaký kúsok nad zemou. Chlapov veµmi prekvapilo, ako vysoko sa týmtonepatrným predå¾ením obruè þzodvihlaÿ od povrhu. Èo myslíte, ako vysoko bola obruè nad zemoupo predå¾ení?Rie¹enie: Na túto úlohu budeme potrebova» vzore na výpoèet obvodu kruhu { o = 2�r. M�¾e nászmias», ¾e nemáme daný polomer Zeme. To v¹ak nevadí, oznaèíme si ho z (v metroh) a uvidíme,¾e nakonie sa nám odèíta a nebudeme potrebova» jeho presnú då¾ku. Ak obruè priliehala tesnek Zemi, mala polomer z a obvod 2�z. Potom sme obruè predå¾ili o 1 meter, obvod obruèe sazmenil na 2�z + 1. Ak poznáme obvod kru¾nie, jej polomer vypoèítame ako podiel jej obvodu advojnásobku èísla � (r = o2� ). Pri obvode 2�z+1 bude polomer obruèe r = 2�z+12� = 2�z2� + 12� = z+ 12� .My heme vypoèíta», o koµko sa zväèsil polomer obruèe. Vypoèítame ho ako rozdiel polomeruobruèe zväè¹enej o meter a p�vodnej obruèe: (z + 12� )� z = 12� = 0; 159 m.Chlapi sa pomaly vydali na estu spä» do paláa prineznej, aby sa presvedèili, èi naozaj toto je to,èo doká¾e Rí¹u Fantázie zahráni». Celou estou si vymý¹µali najr�znej¹ie budovy, hraèky, èarovnépredmety, stra¹idlá, víly, prinezné, obrov i ¹kriatkov, rozprávali si príbehy a smiali sa, vymý¹µalidokona nové hry a sú»a¾e. A popri este, ktorou ¹li, pomalièky zvädnuté kvety dvíhali svojehlávky a krajina o¾ívala. Asi ale vymý¹µali pridlho, lebo Bastian pre¹iel od víl a rozprávkovýhbytostí k tomu, ¾e vymyslel Atreyovi matematikú úlohu :) Pom�¾te Atreyovi ju vyrie¹i»:8



17. Majme trojuholník ABC a body D, E, F na stranáh AB, BC a AC, pre ktoré platí:jADj = jDF j a jBDj = jDEj. Ak uhol pri vrhole C je 40Æ, aký veµký je uhol EDF ?Rie¹enie: Oznaème si veµkosti uhlov BAC a ABC grékymi písmenami � a �. TrojuholníkyADF a BDE sú rovnoramenné so základòami AF a BE, preto¾e jADj = jDF j a jBDj = jDEjzo zadania. V rovnoramennom trojuholníku sú uhly pri základni zhodné. M�¾eme dopoèíta» zvy¹néuhly v trojuholníkoh. j<)AFDj = j<)FADj = � j<)ADF j = 180Æ � 2�j<)BEDj = j<)DBEj = � j<)BDEj = 180Æ � 2�Potom si u¾ vieme vyjadri» aj hµadaný uhol pomoou uhlou � a �.j<)EDF j = j<)ADBj � j<)ADF j � j<)EDBj = 180Æ � (180Æ � 2�)� (180Æ � 2�)= 2� + 2� � 180Æ = 2(� + �)� 180ÆMy v¹ak vieme zisti» súèet � a �, sú to toti¾ vnútorné uhly trojuholníka ABC a tretí uhol poznáme.Preto � + � = 180Æ � j<)ACBj = 180Æ � 40Æ = 140Æ. Teraz u¾ vieme vypoèíta» aj hµadaný uhol.j<)EDF j = 2(� + �)� 180Æ = 2(140Æ)� 180Æ = 100Æ.V palái u¾ vládla radostná atmosféra a prinezná v prekrásnyh ¹atáh vítala prihádzajúihhlapov. þÏakujem, Atrey, ïakujem, Bastian! Ak neprestanete sníva», nikdy nezomrieme. Nedo-voµte, aby fantázia detí umrela. Potrebujeme vás a va¹u predstavivos», lebo to sme my. No, aledos» bolo reèí, poïme oslavova»! Musíte by» unavení.ÿ Bastian s Atreyom sa na seba u¹krnuli - tobola jedna z prvýh veí, ktoré si predstavili na svojej este - hostina s prineznou. Oslavovalo sadåååååho predlho, kým Bastian nezaspal. Prebudil sa v kníhkupetve, spä» v reálnom svete. þNebojsa, prinezná, nikdy nezabudnem sníva»,ÿ povedal potihy, zavrel knihu a odlo¾il ju do polièky, zktorej ju predtým vzal. Tak, a ide sa domov! Ako ale Bastian zvykne, estou u¾ znova premý¹µalo kadejakýh výpoètoh.18. Spoèítal si, ¾e mu esta z domu do kníhkupetva a spä» (po tej iste trase) trvá presne hodinu.Keï ide hore kopom, ide rýhlos»ou 2 km/h, dole kopom ide rýhlos»ou 6 km/h, a po rovinerýhlos»ou 3km/h. Koµko km meria esta Bastianov dom { kníhkupetvo a spä»?Rie¹enie: Vieme, ¾e Bastian ¹iel tam aj spä» rovnakou estou. To znamená, ¾e vzdialenos», ktorúestou do kníhkupetva pre¹iel hore kopom, pre¹iel potom estou domov dole kopom a naopak.Oznaème si teraz jednotlivé úseky esty neznámymi. Neh då¾ka úseku, ktorý estou tam pre¹ielBastian hore kopom, je x km, dole kopom y km a po rovine z km. To znamená, ¾e estou spätpre¹iel vzdialenos» y km hore kopom, x km dole kopom a po rovine rovnako, z km. Spolu tedatam aj spä» pre¹iel hore kopom x + y km, dole kopom x + y km a po rovine z + z = 2z km.Teraz vyu¾ime, èo vieme z fyziky. Pre pohyb platí t = sv , kde s je dráha a v je rýhlos». Potom prejednotlivé úseky Bastianovej esty platí: t1 = x+y2 (èas esty hore kopom), t2 = x+y6 (èas estydole kopom), t3 = 2z3 (èas esty po rovine). Celá esta spolu trvala Bastianovi 1 hodinu, tedaplatí t1 + t2 + t3 = 1. Teraz u¾ staèí dosadi» za jednotlivé èasy x+y2 + x+y6 + 2z3 = 23(x+ y + z) = 1Odtiaµ u¾ µahko dostaneme 2(x + y + z) = 3, èo je presne vzdialenos», ktorú heme zisti». Spoluteda Bastian pre¹iel 3 km.Bastian sa teda napokon vrátil domov, spä» k svojmu otovi a malémuMathiasovi. Konie príbehu?Ale kde¾e, ten sa práve zaèína! Veï fantázia a snívanie nemá hranie!
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Hádanky1. Biele pole, èierne pole, jedno hore, druhé dole, na týh poliah rastú tóny ako smieh aj akostony. Èo je to?Rie¹enie: rívalk2. Zimou sa zaèína, ináè sa nekonèí. Dáme ho na stenu. Ka¾dému pred oèi. Èo je to?Rie¹enie: rádnelak3. Slnieèko sklenené visí nám na stene, av¹ak v jeho lúèi kvietok nevypuèí. Èo je to?Rie¹enie: apmal4. Hádaj, ktorý meh skrýva biely sneh?Rie¹enie: anirep5. Ako veµký had, zdá sa akurát. Oèiek na òom fúra, inýh ne¾ má kura. A keï príde tuhý mráz,zahreje nás, a nie raz!Rie¹enie: lá¹Hlavolamy1. Rozdeµte raketu na ¹tyri zhodné èasti.Rie¹enie:Pozri obrázok.2. Na stole le¾ia 4 mine tak ako na obrázku. Vo vodorovnom rade sú tri mine avo zvislom rade sú dve mine. Premiestnite jedinú minu tak, aby v oboh radoh boli3 mine.Rie¹enie: Boènú minu polo¾íme na strednú.3. Doplò nasledujúe èíslo v postupnosti1; 4; 6; 8; 9; 10; ? : : :Rie¹enie: Je to postupnos» èísel, ktoré nie sú prvoèíslami. Ïaµ¹ie èíslo je 12.4. Máme obdå¾nik 7� 3 a v jeho strede je obdå¾nikový otvor s rozmermi 5� 1ako na obrázku. Ako máme zafarbenú oblas» rozdeli» na 2 èasti tak, aby sa z nihdal vytvori» ¹tvore (vzniknuté èasti m�¾e¹ aj preklápa»)?Rie¹enie:5. Akým najmen¹ím poètom rezov m�¾eme rozdeli» v¹eobený trojuholník tak, aby zo vzniknutýhèastí bolo mo¾né posklada» obdå¾nik (vzniknuté èasti nem�¾e¹ preklápa»)?Rie¹enie:Potrebujeme najmenej 3 rezy. 10


