Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády
Kategória Z9
Z9-I-1
Nájdite všetky štvorciferné čísla končiace číslicou 9, ktoré sú deliteľné každou svojou
číslicou.
(P. Tlustý)
Z9-I-2
Peter sa pýtal babičky, koľko rokov má dedko. Babička mu takto odpovedala: „To
vieš, už dávno nemáme päťdesiat, ale zato ešte nemáme osemdesiat rokov. Ak
vynásobíš súčet môjho a dedkovho veku ich rozdielom a k výsledku pripočítaš oba
naše veky, dostaneš 492.“ „Aha,“ povedal po chvíli Peter, „tak to má dedko ...“
Koľko rokov má Petrov dedko, ak viete, že je starší ako Petrova babička?
(M. Raabová)
Z9-I-3
Stredom rotačného valca s výškou v a podstavou, ktorej polomer je
r, bol vyvŕtaný valcový otvor. Objem takto vytvoreného „dutého
valca“ je polovičný ako objem pôvodného valca. Vyjadrite hrúbku
steny dutého valca pomocou polomeru r.
(M. Krejčová)

Z9-I-4
Minulú divadelnú sezónu sa predávali vstupenky za jednotnú cenu 160 Sk. Pre
tohtoročnú sezónu sa sedadlá v hľadisku rozdelili do dvoch kategórií. Miesta
I. kategórie stoja 180 Sk a miesta II. kategórie 155 Sk. Ak sa všetky sedadlá
v hľadisku vypredajú, bude celková tržba rovnaká ako minulú sezónu pri
vypredanom hľadisku. Riaditeľ divadla stále nie je spokojný a pre budúcu sezónu
plánuje zmenu: z najhorších miest súčasnej II. kategórie urobí III. kategóriu. Aby sa
však tržba za vypredané hľadisko nezmenila, tak rozhodol, že vstupenky budú stáť
180 Sk (I. kategória), 160 Sk (II. kategória) a 130 Sk (III. kategória). V akom pomere
budú v budúcej sezóne počty sedadiel jednotlivých kategórií?
(L. Šimůnek)

Z9-I-5
Jurko kúpil dve čokolády v obchode oproti škole. Miško si kúpil také isté dve
čokolády v obchode za školou a Ivan si kúpil tiež takú čokoládu, ale v školskom
bufete. Takýmto spôsobom boli všetky tri nákupy spolu o 6 Sk drahšie, ako keby
chlapci nakupovali všetkých 5 čokolád v obchode oproti škole a o 6,50 Sk lacnejšie,
ako keby nakúpili iba v obchode za školou. V školskom bufete predávajú jednu
čokoládu za 19,50 Sk. Koľko stáli všetky čokolády spolu? Koľko stojí čokoláda
v obchode za školou?
(M. Dillingerová)
Z9-I-6
V rovine je daný štvoruholník ABCD. Zostrojte bod K, ktorý je vrcholom
rovnobežníka BCDK, a bod L, ktorý je vrcholom rovnobežníka CDAL. Ukážte, že
priamka KL prechádza stredom strany AB daného štvoruholníka ABCD.
(J. Švrček)

