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Stavba železnice bola v plnom prúde. Molly, zememerači a šaman trávili
hodiny pod rozpáleným slnkom, pomáhajúc osadníkom a indiánom pri práci.
Okrem toho sa Molly musela venovať aj svojim povinnostiam šerifky. Willy jej
v tom usilovne pomáhal. Preto prirástol k srdcu nielen jej, ale aj osadníkom
z West Side. Čoskoro sa v meste začali ozývať hlasy, že by z Willyho mohol
byť dobrý zástupca šerifa. A taká príležitosť sa nenaskytne len tak
hociktorému chlapcovi...
Aby však v očiach obyvateľov mestečka vyzerala hviezda zástupcu šerifa na Willyho hrudi zaslúžene,
musel im Willy pomôcť aspoň v dvoch ťažkých situáciách. Či už pri stavbe železnice alebo pri riešení
problémov osadníkov alebo indiánov. Willy sa ani nenazdal a už sa stretol s prvou z takých situácií.
1. úloha: Aj dospelí ľudia sa vedia hrať. Preto sa vo
chvíľach voľna hrali indiáni spolu s belochmi tradičnú
indiánsku hru, pri ktorej pohybovali figúrkami z
brúsených kamienkov po plániku z dreva. Pohyb
figúrok bol určený číslom, ktoré padlo na hracej
kocke. Po čase Willy zbadal, že osadníkom hra
začína zaberať priveľa času a pozornosti. Múdro si
uvedomil, že ak na stenách kocky budú väčšie počty
bodiek, partie budú kratšie. Rozhodol sa preto, že
vyrobí dve rýchlokocky, ktoré si zachovajú pekné
vlastnosti tradičnej kocky. Na stenách kocky teda
nebudú bodky vyryté hocijako, ale ich počty budú
tvoriť postupnosť šiestich po sebe idúcich
prirodzených čísel. Okrem toho, súčet počtu bodiek na protiľahlých stenách bude pre všetky dvojice
protiľahlých stien rovnaký. Prvá rýchlokocka mala mať tento súčet počtu bodiek na protiľahlých
stenách 11. Druhá rýchlokocka mala mať súčet počtu bodiek na protiľahlých stenách 20. Vedeli by
ste navrhnúť, ako majú rýchlokocky vyzerať?
Zistite, ako môžu vyzerať obe rýchlokocky. Aké počty bodiek majú byť na ich stenách a ako
majú byť rozmiestnené? Svoje riešenie zdôvodnite.
Keď Willy urýchlil hru, indiáni s osadníkmi sa mohli pokojnejšie venovať práci. A práca im išla pekne
od ruky. V čase stavby železnice sa Molline návštevy u indiánov stali pravidlom. Pri jednej z návštev
sa Molly prihovorila Sacajawea, ktorá jej prezradila veľké tajomstvo.
2. úloha: Určite si pamätáte, že kmeň Siuxov mal dvoch náčelníkov, nerozoznateľné dvojičky. Jeden
z nich, Mandy, vždy klamal v pondelok, stredu a piatok. Druhý z nich, Tjuzdy, vždy klamal v utorok,
štvrtok a sobotu. Ostatné dni hovorili obidvaja iba pravdu. Podľa legendy, ktorú Sacajawea Molly
porozprávala, vraj mali bratia Mandy a Tjuzdy aj tretieho navlas rovnakého brata. Bolo to trojča
s menom Sandy. Sandyho ale doteraz nikto nikdy nevidel a nevie sa, či naozaj existuje. Jediná
informácia, ktorá medzi indiánmi kolovala, bola, že tretí náčelník Sandy klame každý deň v týždni.
Cestou z tábora do osady West Side Molly stretla na prérii dvoch bratov - náčelníkov. Prvý z bratov
jej povedal: „Ahoj, ja som Sandy!” Druhý z bratov povedal: „Áno, je to Sandy.“ Molly nevedela, aký
deň v týždni práve je, lebo jej hlavu poplietol rozhovor so Sacajawou. Vie napriek tomu zistiť, či
existuje náčelník Sandy? Mohol to byť jeden z náčelníkov, ktorých práve stretla?
Zistite, či existuje Sandy a či ho Molly videla. Svoje postup poriadne vysvetlite.
Netrvalo ani dva mesiace a železnica do West Side bola postavená. Spolu s traťou boli vo West Side
postavené aj štyri odstavné koľaje na opravu lokomotív a nakladanie vagónov. Preto pri nich stáli
vysoké drevené nakladacie rampy. Ale pri výstavbe urobili stavebníci chybu.

3. úloha: Plány sa im totiž stratili a tak postavili rampy ako prišlo. Prvá z nich bola preto dlhá 10
metrov, druhá 15 metrov, tretia 19 metrov a posledná 48 metrov. Neskôr, keď prišiel do mesta hlavný
projektant, zhrozil sa. Povedal, že z estetických dôvodov musia byť všetky nakladacie rampy rovnako
dlhé. Preto museli Molly a Willy na poslednú chvíľu dĺžky rámp upravovať. Teda niektoré skrátiť
a niektoré predĺžiť. (Napríklad by mohli všetky nakladacie rampy upraviť na dĺžku 25 metrov.) Aj
predlžovanie, aj skracovanie rámp však stojí peniaze. Za každé predĺženie rampy o jeden meter
treba tesárom zaplatiť 100 dolárov, a každé skrátenie rampy o jeden meter stojí tiež 100 dolárov. Na
akú spoločnú dĺžku majú dať Willy a Molly rampy upraviť, ak chcú zaplatiť čo najmenej? Koľko budú
musieť za takúto opravu platiť?
Zistite, na akú dĺžku treba nakladacie rampy upraviť a koľko bude táto úprava stáť. Nájdite
všetky riešenia a svoje tvrdenia poriadne zdôvodnite.
Nakoniec to bol Willy, kto problém s úpravou rámp
vyriešil. Ušetril tak mestu niekoľko stoviek dolárov
a takto presvedčil ostatných, že mu hviezda
zástupcu šerifa naozaj patrí. Jeho menovanie do
funkcie malo prebehnúť v ten istý deň, ako mala
do West Side prísť prvá lokomotíva. Tento deň
prišiel skôr, ako sa Willy nazdal. V diaľke bolo
počuť húkanie, nad koruny stromov stúpala sivá
para a čierny dym. Molly prestrihla pásku,
slávnostne pripla hviezdu na Willyho vestu
a parná lokomotíva s tromi vagónmi zastavila v
stanici. Okrem veľkej oslavy spojenej s dobrým
jedlom, pitím, hudbou a tancovaním, pripravila
Molly pre hlavných staviteľov trate špeciálne pamätné odznaky. Odznaky boli ozdobené nakresleným
symbolom mestečka a pekne znázornenou parnou lokomotívou.
4. úloha: Molly odznaky slávnostne udelila hlavným staviteľom hneď po
výdatnej večeri. Každý odznak pozostával z kosoštvorcov so stranou tri
centimetre a vnútornými uhlami 60° a 120°. Odznaky boli zložené z troch
takýchto kosoštvorcov, pričom kosoštvorce boli k sebe „priložené“ vždy
celými stranami. Jeden z odznakov môžete vidieť na obrázku. Šaman,
hrdý vlastník odznaku, si všimol, že každé dva udelené odznaky sú
tvarovo rôzne. Teda žiadne dva sa nedali na seba otočiť ani k sebe priložiť
tak, aby sa presne prekrývali a nič netrčalo. Keď tancoval s Molly, spýtal
sa jej, či si nepamätá, koľko odznakov bolo udelených. Molly mu
prezradila, že keby bol ocenený ešte jeden človek, už by nutne museli mať dva odznaky rovnaký
tvar. Ocenených teda bolo presne toľko staviteľov, koľko sa dá urobiť rôznych odznakov zložených
z troch kosoštvorcov.
Zistite, koľko rôznych odznakov zložených z troch kosoštvorcov sa dá vytvoriť. Svoje riešenie
vysvetlite.
Ďakujeme, že ste sa spoločne s nami podieľali na dobrodružstvách Willyho a Molly.
Držíme vám palce, aby ste nazbierali čo najviac bodov a stretli sa s nami v lete na tábore.
Nezabudnite, že nám nestačia iba výsledky jednotlivých úloh, ale hodnotíme najmä postup,
ako ste sa k nim dostali.
Svoje odpovede nám pošlite najneskôr do 25. mája 2009.
Pošlite ich na adresu gymn. Veľká okružná 22, Maťo Bachratý, 010 01 Žilina a nezabudnite
priložiť obálku veľkosti A5 s vašou adresou a s 14 Sk alebo 0,46 eur (list do 100g) známkou!
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ktorá sa ti najviac páčila :

ktorá bola najťažšia :

ktorá sa ti najmenej páčila :

ktorá bola najľahšia :

