Vánoční MaSo 20. 12. 2011 – Pravidla
Počáteční informace
Vítejte na letošní výjimečné - vánoční matematické soutěži MaSo. Doufáme, že se Vám i tentokrát bude líbit.
Zde máte pravidla. Budou ovšem ještě jednou vysvětlena před samotným začátkem soutěže, ale
doporučujeme Vám pozorně si je přečíst už předem. Budete tak mít čas případné nejasnosti si vyjasnit.
Příklady
MaSo je matematická soutěž, a proto trochu té matematiky budete potřebovat. Na začátku hrací doby
dostanete 7 příkladů. Na pořadí řešení příkladů nezáleží. Během 90 minut budeme hrát hru.
Pokud se Vám podaří nějaký příklad vyřešit (nebo si to alespoň myslíte), jděte se zadáním příkladu, na které jste
napsali výsledek, za opravovatelem podle čísla příkladu. Opravovatelé jsou hodní, a pokud bude Vaše řešení
správné, označí Vám zadání a také příslušnou položku v hracím listě. Za každý správně vyřešený příklad můžete
ve hře uskutečnit jeden tah (pravidla hry vám vysvětlíme za chvíli). Označený vyřešený příklad si můžete jít
vyměnit ke svému měniči za nový. Tah do hry nemusíte uskutečnit ihned po vyřešení příkladu.
Může se ovšem stát, že Vaše řešení nebude správné. Nic se neděje. Když Vám opravovatel řekne, že řešení není
správné, můžete se vrátit a počítat dál. Pokud bude mít opravovatel pocit, že k němu chodíte s jedním
příkladem často nebo že třeba tipujete výsledky, může si vyžádat spolu s výsledkem i postup řešení.
Také se ovšem může stát, že si s některým příkladem neporadíte. Ani to nevadí, můžete si takový příklad jít
vyměnit za nový. Toto můžete udělat maximálně se 4 příklady. Za takovouto výměnu samozřejmě nedostanete
tah do hry.
Pravidla hry
Asi jste už někdy slyšeli vtip o matematikovi, po kterém chtěl jeho kamarád farmář najít takový způsob oplocení
stáda ovcí, aby na to spotřeboval co nejmíň pletiva a zároveň ovce měly co nejvíc prostoru. Matematik vzal
pletivo, omotal se jím a řekl, že on je venku a ovce uvnitř. Prakticky je to samozřejmě nepoužitelné, ale uznejte,
že matematikovo řešení plně vyhovovalo tomu, co po něm farmář chtěl.  V matematice se tomuto jevu říká
kruhová inverze.
Váš úkol dnes bude stejný jako úkol onoho matematika: Postavit uzavřenou ohradu pro stádo ovcí tak, aby
Vámi oplocený pozemek (ale ten skutečný, ne jeho kruhová inverze!) měl co největší obsah a vy na to
spotřebovali co nejméně pletiva.
Za každý vyřešený příklad dostanete kus pletiva určitého tvaru a určité délky. Takový kus vypadá například
takto:

Který tvar dostanete za který příklad, vidíte na hracím listě, který leží před Vámi na stole. Leží tam taky
čtverečkovaný papír, kam budete zakreslovat kusy pletiva tak, jak je budete chtít použít. To je vlastně Váš hrací
plán. Jeden čtvereček v něm odpovídá jednomu čtverečnímu metru, a jeho hrana tedy reprezentuje délku
jednoho metru. Tvary jednotlivých kusů plotu nesmíte nijak měnit, můžete je maximálně pootočit, ale ne
zrcadlově překlopit!

A teď praktická stránka.  Když tedy vypočítáte správně příklad, můžete s daným kusem pletiva, který máte na
hracím listě k tomuto příkladu, nakládat dle svého uvážení.  Kus můžete na hrací plánek umísit buď hned,
nebo si ho nechat, až se Vám bude víc hodit. Své tahy ale musíte průběžně dávat vědět kresliči! Tah se totiž
stává platným až v momentě, kdy ho kreslič potvrdí a obtáhne. Ale opět pozor! Kresliči Vám může najednou
zakreslit pouze 3 kusy plotu. Pokud byste jich chtěli nahlásit víc, musíte po nahlášení prvních tří znovu na konec
fronty u kresliče. U kresliče taky můžete svůj již zakreslený tvar plotu poopravit v případě, že se Vám na něm
něco nelíbí. Ovšem nic není zadarmo.  Za to, že Vám kreslič v hracím plánku smaže 1 m pletiva, mu musíte
„zaplatit“ dvěma díly plotu. Takto můžete během celé hry zbourat nejvýše 3 m plotu.
Hodnocení
Jak už bylo řečeno na začátku, jde nám především o co největší obsah oploceného pozemku. Proto toto číslo
při hodnocení umocníme na druhou. Od něj ale odečteme padesátinásobek obvodu Vašeho pozemku za
použitý materiál. Vidíte, že čím menší bude, tím líp pro Vás. K těmto všem bodům se navíc přičítá 5 bodů za
každý správně vyřešený příklad.
Dejme tomu, že Váš pozemek bude mít plochu 253 m 2, obvod 68 m a během hry jste spočítali 34 příkladů. Za
obsah tedy dostanete 2532 = 64 009 bodů, od nichž odečteme 50 x 68 = 3 400 za pletivo, ale přičteme 5 x 34 =
170 bodů za příklady. Vaše výsledné skóre tedy bude 64 009 - 3 400 +170 = 60 779 bodů.
Pozor! Do obvodu započítáváme nejen ty části pletiva, které jsou skutečně na obvodu, ale i ty, které „trčí“
dovnitř nebo ven. Ta místa, kde se na Vašem plotě některé kusy překrývají, počítáme dvakrát. Prostě platíte za
každý spotřebovaný metr nehledě na to, jestli má nějaký funkční význam, nebo ne. 
Například tento kus plotu, který je na obrázku dole, počítáme jako pletivo o délce 9 metrů, ne osmi.

Ukončení hry
Konec hry je konec hrací doby. Průběžně Vám budeme říkat, kolik času máte do konce. Po uplynutí časového
limitu není možné se postavit do fronty – u opravovatelů ani u kresličů. Jestli již ve frontě stojíte, můžete si nechat
zakreslit slíbené 3 tahy, poté se už do fronty zařadit nesmíte. Organizátoři následně posbírají hrací listy a hrací
plány a vyhodnotí MaSo.
Na závěr
V průběhu hry je zakázáno používat kalkulačky, mobily, elektroniku, tabulky, odbornou literaturu. Také je zakázáno cokoliv psát nebo kreslit do hracího listu a plánu něčím jiným než tužkou. My to poznáme.
Hodně štěstí během MaSa vám přejí organizátoři.

