SEZAMKO 2011/2012, Vzorové riešenia 2. série zimnej časti
Milí riešitelia,
ani sme sa nenazdali a po 10 úlohách je tu koniec zimnej časti našej súťaže. Sprievodca Jonatán je veľmi rád,
že ste mu pomohli vyriešiť problémy, ktoré ho stretli. Či sa nedali riešiť aj iným spôsobom alebo lepšie sa
dozviete, ak si prečítate tieto vzorové riešenia.
S tými, ktorí dostanú pozvánku a budú môcť pricestovať, sa už za pár dní uvidíme na stretnutí najlepších
riešiteľov v Žiline. Určite tam stretnete celý vlakový personál. Aj ak ich náhodou teraz nestretnete, začiatkom
budúceho roka vám pošlú dopis s novými úlohami letnej časti sútaže SEZAMKO.
Na skoré stretnutie s vami sa tešia Jonatán, Jonatánka a organizátori.
Úloha 1 (opravovala Ajka Bachratá)
Najskôr si prehľadne zaznačíme čo vieme zo zadania. Vieme, že všetci okrem Arnošta mali dokopy 90 eur. Teda
Bernard, Cyril a Denis majú spolu 90 eur. Podobne vieme prepísať aj ostatné vety:
Bernard, Cyril
a Denis majú spolu 90 eur (1. súčet).
Arnošt, Cyril
a Denis majú spolu 85 eur (2. súčet).
Arnošt, Bernard a Denis majú spolu 80 eur (3. súčet).
Arnošt, Bernard a Cyril majú spolu 75 eur (4. súčet).
Môžeme si všimnúť, že Arnošt má najmenej, pretože keď sa skladajú ostatní traja, tak majú spolu najviac.
Podobne Denis má najviac, pretože bez neho majú zvyšní traja spoločne najmenej. Pozrieme sa bližšie na rozdiel
v 1. a 2. súčte. Líšia sa len v tom, že v 2. súčte je Bernard vymenený za Arnošta. Touto výmenou sa 1. súčet
90 eur zmenšil na 2. súčet 85 eur. Z toho vieme, že Arnošt má o 5 eur menej ako Bernard (alebo naopak
povedané, Bernard má o 5 eur viac ako Arnošt).
Podobne sa pozrime na 1. a 3. súčet. Líšia sa v tom, že v 3. súčte je Cyril vymenený za Arnošta. Touto výmenou sa
súčet 90 eur zmenšil na súčet 80 eur, takže Arnošt do 3. súčtu prispel o 10 eur menej ako Cyril do 1. súčtu. Arnošt
teda má o 10 eur menej ako Cyril (alebo naopak, Cyril má o 10 eur viac ako Arnošt).
Pozrime sa teraz na 4. súčet. Skladali sa naň Arnošt, Bernard a Cyril. O nich sme už niečo vymysleli, tak to skúsme
využiť. Povedzme si, že Arnošt prispel „niekoľko“. Potom vieme, že Bernard má o 5 eur viac ako „niekoľko“ a Cyril
má o 10 eur viac ako „niekoľko“. Takže spolu majú trikrát „niekoľko“ a ešte 5 a 10 eur. Okrem toho vieme, že majú
spolu 75 eur. Odoberme od oboch súčtov 5 a 10 eur, zostane nám, že trikrát „niekoľko“ je rovné 75 – 5 – 10 = 60
eur. Takže „niekoľko“ je 60 : 3 = 20 eur. Arnošt prispel „niekoľko“, teda 20 eur. Bernard prispel o 5 eur viac
ako „niekoľko“, teda 20 + 5 = 25 eur a Cyril prispel o 10 eur viac ako „niekoľko“, teda 20 + 10 = 30 eur.
Už potrebujeme zistiť iba koľko eur má Denis. To vieme napríklad z 1. súčtu. Bernard a Cyril dali spolu 25+30=55
eur a do súčtu 90 eur ešte chýba Denisových 35 eur.
Takže jednotlivý chlapci majú nasledovne veľa eur: Arnošt 20 eur, Bernard 25 eur, Cyril 30 eur a Denis
35 eur. Výsledné čísla môžeme postupne dosadiť do pôvodných súčtov, aby sme skontrolovali, či to máme naozaj
dobre.
Ak ste príklad riešili skúšaním, tak sa treba zamyslieť aj nad tým, či môže platiť iba toto jedno riešenie, alebo sa
dajú nájsť aj iné.

Úloha 2 (opravovala Lenka Trojaková)
Máme 7 muzikantov, od ktorých chce Jonatán získať podpisy na štyri plagáty. Zo zadania vieme, že muzikanti sa
chcú na plagáty podpisovať len v určitom poradí, a to nasledovne: 1. BEATF 2. DF 3. EA 4. CAD
Jonatán ich chce navštíviť čo najmenej krát. Tak poďme vymyslieť „najúspornejšie“ navštevovanie!
Najviac informácií nám poskytuje prvý plagát, keďže je na ňom až 5 zo 7 muzikantov. Podľa neho vieme povedať, že
za B má ísť Jonatán určite skôr, ako za E. Ďalej za A môže ísť až po B a E. Za T pôjde určite až po B, E, A. Za F
pôjde z pätice muzikantov z prvého plagátu ako za posledným. A niekde medzi týchto 5 muzikantov (B, E, A, T, F)
potrebujeme ešte zaradiť C a D.
Pozrime sa teraz na tretí plagát. Z jeho poradia vidíme, že za A má Jonatán ísť až po E, čo sme však vedeli už
z prvého plagátu. Takže keď dodržíme pravidlá prvého plagátu, tak pravidlá plagátu číslo 3 dodržíme určite tiež a už
naň nemusíme myslieť.
Z informácie o štvrtom plagáte vieme, že C sa podpisuje pred A. Zatiaľ máme poradie BEATF. Kde všade môžeme
zaradiť C? Máme niekoľko možností: pred B, medzi B a E alebo medzi E a A. Teda pre prvú časť podpisovania
dostávame nasledujúce zoradenia: CBEA, BCEA a BECA. Skúste si teraz sami skontrolovať, či všetky tri spĺňajú
podmienky zo zadania. Prezradím, že áno.
Poradie pre štvrtý plagát určuje aj to, že D musí ísť za A. Z prvého plagátu vieme, že čiastočné poradie za A je
nasledovné: ATF. Z druhého plagátu vieme, že D musí dať podpis pred F. Kde všade vieme zaradiť D tak, aby bolo
za A a pred F? Buď medzi A a T alebo medzi T a F. Čiže pre druhú časť získavania podpisov dostávame poradia
ADTF alebo ATDF. Teraz nám už len stačí spojiť zoradenia pre prvú časť so zoradeniami pre druhú časť
a dostaneme nasledujúce možnosti: CBEADTF, BCEADTF, BECATDF, CBEATDF, BCEATDF, BECADTF

