
Štartová ak vita
Zadanie šifry číslo 1 si treba odpracovať skladaním obdĺžnikov.

Na samostatnom tvrdom papieri ste dostali dve rovnaké sady dielikov. Treba si
ich (každú zvlášť) nastrihať pozdĺž hrubých čiar. To chcete začať robiť hneď teraz.

Harmonogram štartovej ak vity:

• o 9:05 zverejníme dve zadania, na zisk šifry 1 treba priniesť vyriešené obe
(z jednej sady dielikov zložený jeden obdĺžnik, z druhej druhý)

• o 9:25 zverejníme správne rozmery obdĺžnikov pre obe zadania

• od 9:35 nám stačí ľubovoľný jeden postavený obdĺžnik

• od 9:50 už šifru 1 rozdávame zadarmo

Obe zadania fungujú rovnako:

1. Organizátori zverejnia slovo. (Napríklad
”
PES“.)

2. Vy si zoberiete dieliky, na ktorých sú písmená toho slova.

(Pre slovo 
”
PES“  vezmete jedno P, jedno E a jedno S.)

3. Z týchto dielikov zložíte jeden pekný obdĺžnik – nič nesmie trčať von, nikde
nesmú byť žiadne diery a žiadne dva dieliky sa nesmú prekrývať.

Rozmery obdĺžnika, ktorý skladáte, nepoznáte.

Dôležité: Dieliky sa pri skladaní nesmú otáčať. V správne poskladanom obdĺž-
niku teda všetky písmenká musia byť otočené rovnako. (Niektoré písmenká majú
bodku, aby bolo jasné, kde majú spodok.) Keď prinesieš organizátorom obdĺžnik,
v ktorom budú niektoré dieliky otočené, vysmejú ťa, že si bioodpad.

Je zaručené, že každé zadanie má práve jedno korektné riešenie.
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