
Výpočty fyzikálních úkolů – kores. sem. MFF UK pro ZŠ Řešení III.II.1

Úloha II.1 . . . Řezání tyčí firmou Přířez 3 body; průměr 2,77; řešilo 91 studentů
Franta z Rána staví malý zahradní plot. Použije na něj 320 tyčí o délce l1 = 580 mm. Ve firmě
Přířez prodávají tyče o délce l = 4 m. Franta si tyto tyče rozřeže na požadovanou délku. Na řez
spotřebuje 2 mm délky.

Kolik si má koupit čtyřmetrových tyčí?

Nejprve si spočítáme, kolik můžeme z jedné čtyřmetrové (4 m = 4 000 mm) tyče nařezat tyčí
o délce 580 mm

4 000 mm
580 mm

.= 6,9 .

Na řez se spotřebují další 2 mm, takže toto číslo bude o něco menší,1 to je nám však jedno,
jelikož toto číslo musíme zaokrouhlit dolů, neboť zbytek o délce menší než 0,9 tyče je stejně
k ničemu. Z jedné čtyřmetrové tyče tedy získáme šest tyčí potřebné délky.

Dále víme, že na celý plot je potřeba 320 tyčí, proto vydělíme celkový počet tyčí počtem
tyčí, které získáme z jedné čtyřmetrové tyče

320
6

.= 53,3.

53 čtyřmetrových tyčí spotřebujeme celých, a přestože další tyč využijeme jen z malé části,
musíme ji také započítat. Franta z Rána si má tedy koupit 54 tyčí.

Poznámky k došlým řešením
Někteří řešitelé sečetli délku tyče s řezy. To bylo mírně špatně, jelikož řezů bude ve skutečnosti
o 1 méně a tudíž tyto dvě čísla nejde sečíst. Poslední řez bude sice použit na oddělení zbytku,
ale kdyby byla úloha zadána s tyčemi dlouhými 3,490 m, ovlivnilo by to výsledek, na výrobu
6 tyčí by chyběli 2 mm. Další řešitele tyče spojovaly. Několik lidí nečetlo Výfučtení první série
a čísla z kalkulačky nezaokrouhlovali, čímž počítali se zbytečně dlouhými čísly.
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1Je ale zřejmé, že toto číslo neklesne pod 6.
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