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• Teda by muselo platiť 4k = 18, ale k je počet oblastí, teda 
celé číslo. 

• To nie je možné, preto nemôžu 
existovať cestičky, ktoré vyhovujú 
všetkým podmienkam úlohy.

Teší ma váš záujem o matematické zaujímavosti.

Rád privítam vaše otázky, pripomienky a návrhy.

mail: spisiakL@srobarka.sk


