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BISTROVIDEC

PEš IN NAKOLESU
Andreja, Bojan i n Cvetka sg b il i na nede ljs kem iz letu in so se zak lepeta l i
v vaški gostil ni . Okrog 17 so prest raše ni ugotovi li , da bodo naj br ž zamud il i v lak, ki odpelje iz 5 km odda lje ne že lez niške postaje v sosedn jem kra ju
ob 18 h. Iz zagate jih je posk us i l re ši t i gos ti l ničar, ki j im je b i l prip rav ljen posoditi kolo . Na kolesu se l ah ko naenkrat pe lje l e ena oseba; pač pa
si ga l a hko puščajo ob cesti. Po krajšem r a z m i sl e ~ u so se Andre ja, Boj an i n
Cvetka od loči l i, da poskusijo s ko lesom, i n ob 17 5ml n od hite l i na v lak.
p ravočasno

Ali še l a hko vsi trije pr idejo
hi trosti take:
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18 km/h

24 km/h

18 km/h

vemo, da so njihove

Naloga je poseben primer naloge o kolesu, s kate ro V. Chvdtal začenja svoja
razmišljanja v članku on the bicycle problem, Discrete Appl ied Mathematics
2( 1983)165 -173.

Na Bistrovidčevo nalogo iz Preseka 10(1982/83)2, ki sprešu je po besedi, ki
je po vrednosti najbl ižja 1000 000 ,smo preje l i dva odgovora . Prof. Zvonimi r
Bohte z t TO matematika in mehanika v Ljub l jan i in Igo r Ve lepič i z Rodice pr i
Domža lah sta naš la isti odgovor
'
v( URNIK)
ki se od

1000000

=

23'19·16' 11·13

=

999856

razlikuje, le za 144 .

Ključ do rešitve je naslednji. S poskušanjem ugo t ov i mo , da ni smiselne besede z vrednostjo 1 000 000, če se odpovemo ČA ČA ČA ČA ČA ČA. Zato je naslednji kandidat tisto število, ki ga je mogoče zapisati kot produkt praštevil , ki niso večja od 23, in je najbl ižje 1000000. Pri tem si l a hko pomagamo z (žepnim) računalnikom. Izkaže se, da je iskano število rav no 999856.
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