
Korespondenční seminář MFF UK pro základní školy Řešení VI.IV.1

Úloha IV.1 . . . Zahradní souboj 4 body; průměr 3,37; řešilo 19 studentů
Tři zahrádkáři se nedokázali domluvit, který z nich má prostornější zahradu. První tvrdil, že
jeho obdélníková zahrada má strany o délce 40 yardů a 545 palců. Druhý řekl, že ta jeho má
strany dlouhé 0,02 míle a 150 decimetrů a poslední se chlubil rozměry své zahrady, jež byly
20 stop a 415 pídí.

Rozhodněte, který ze zahrádkářů má největší zahradu. Svůj výsledek nezapomeňte podložit
výpočty!

Abychom mohli porovnávat velikosti zahrad, musíme mít jejich rozměry ve stejných jednotkách.
Proto si musíme najít vztahy pro převod těchto neobvyklých jednotek (nejlépe v tabulkách) na
základní jednotku délky, tedy metr.

Pro velikost první zahrady platí převodní vztahy

1 yard .= 0,9144 m → 40 yardů .= 36,58 m ,

1 palec .= 0,0254 m → 545 palců .= 13,84 m .

Nyní můžeme dopočítat plochu S1 první zahrady:

S1 = 36,58 m · 13,84 m .= 506,27 m2 .

Pro druhou zahradu platí

1 míle .= 1 609,344 m → 0,02 mil .= 32,19 m ,

1 dm .= 0,1 m → 150 dm .= 15 m ,

takže
S2 = 32,19 m · 15 m = 482,85 m2 .

Jednotky pro třetí zahradu splňují

1 stopa .= 0,3048 m → 20 stop .= 6,10 m ,

1 píď .= 0,199 m → 415 pídí .= 82,59 m .

Plocha třetí zahrady tedy je

S3 = 6,10 m · 82,59 m .= 503,80 m2 .

Porovnáním hodnot vypočtených ploch zjistíme, že největší zahradu vlastní první zahradník.
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