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ISSN 0351-6652
Letnik 2 (1974/1975)
Številka 1
Strani 38–39

Ciril Velkovrh:
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MATEMATiČNO

RAZVEDRILO

RESNiČNI DOGODEK
Po daljšem
čal

času

sem se spet peljal s trolejbusom. Ko sem pla-

vozovnico, sem se razgledal po vozu. V sredini na desni stra-

ni je bil zadnji sedež . še prost, ali

natančneje,

le dobra polovi-

ca, kajti na sosednjem sedežu pri oknu je sedel zelo obilen potnik. Prisedel sem,

čeprav

sem vedel, da mi ne bo udobno.

Zaradi gostega prometa smo se vozili dokaj
dišču

mesta, zato sem imel dovolj

so mi

različne

časa

misli rojile po glavi,

počasi

proti sre-

za premišljevanje. Sprva

čez čas

bolj vsiljevalo vprašanje, zakaj za enako

pa se mi je vse

plačilo

slabše sedim

kot moj dobrodušni sopotnik. Iskal sem rešitev.
Ko sem izstopil, sem se napotil na "tramvaj - komando". Tovariši v direkciji so me prijazno sprejeli in z zanimanjem poslušali. Potem so se resno zamislili in dejali, da bodo moj primer
dodobra

preučili.

Sestajale so se razne komisije in vedno znova

ugotavljale, da problema ne bodo mogle same rešiti.
se

poklicati na

pomoč

Odločile

bil so me k sodelovanju. Privolil sem.

NOVO

38

so

strokovnjake, na primer matematike. Pova-

Predla~al sem, naj dosedanje sede že v trolejbusu zamenjajo z

novimi, različno širokimi. Imeli naj b i od 1 do 1 0 me r s k i h enot .
Re š i t ev bi bila enostavna
g o j i : vsak potni k bi poz
č a s no

le deset potnikov

izpolnjeni naslednji pov o z u bi bilo istoširino ,

bi stali po v r s t i .
Toda, tud i taka rešit v
te
tev sem našel v
zilu red. Stoli
je 5
11

12
13
14

15

, da
ne d a zapisati kot vsota zaporednih naravnih
števil.
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