Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády
Kategória Z8
Z8-I-1
Nájdite všetky štvorciferné čísla deliteľné tromi, ktoré po vynásobení číslom 17
dávajú číslo končiace trojčíslím 519.
(L. Hozová)
Z8-I-2
Nájdite všetky trojice prirodzených čísel menších ako 10, pre ktoré platí, že ich súčin
je sedemnásobok ich súčtu.
(L. Hozová)
Z8-I-3
Jano si kúpil sedemmíľové čižmy. Jeho kamarát Honza z Čiech si kúpil lietajúci
koberec. Potom sa obaja zúčastnili na rozprávkových 12-hodinových pretekoch.
Počas pretekov boli hladní, a tak sa obaja zastavili najesť. Jedenie každému trvalo
hodinu. Keby sa Honza nezastavil na „vepřo-knedlo-zelo“, predbehol by Jana o 51
rozprávkových míľ. Keby sa Jano nezastavil na bryndzové halušky, predbehol by
Honzu o 28 rozprávkových míľ. Ako ďaleko od seba by skončili, keby nejedol ani
jeden z nich? Kto z nich by bol prvý?
(M. Dillingerová)
Z8-I-4
V Tramtárii majú 5 lekárskych fakúlt, z ktorých každá môže do prvého ročníka prijať
presne 200 študentov. Prijímacie skúšky na jednotlivé fakulty sa konajú v rôzne dni,
preto si študenti môžu podať prihlášku na viacero fakúlt. Pýtali sme sa na fakultách,
koľko im prišlo prihlášok na školský rok 2007/2008. Získali sme tieto odpovede:
1. fakulta: „Dostali sme päťkrát viac prihlášok, ako sme mali voľných miest.“
2. fakulta: „U nás počet uchádzačov prevýšil kapacitu o 320 %.“
3. fakulta: „Na našu fakultu sa hlásilo o 520 uchádzačov viac, ako sme mali miest.“
4. fakulta: „U nás na každé voľné miesto pripadli v priemere 3 prihlášky.“
5. fakulta: „K nám sa hlásilo o tri štvrtiny záujemcov viac, ako sme mali miest.“
V akademickom roku 2007/2008 nakoniec štúdium začalo 1000 medikov. Zo
štatistiky vyplýva, že záujemca o štúdium medicíny podal na lekárske fakulty
v priemere 2,5 prihlášky. Koľko záujemcov sa nedostalo na žiadnu z lekárskych
fakúlt Tramtárie?
(L. Šimůnek)

Z8-I-5
Pán Poleno a pán Čriepok vyrábali vchodové dvere tvaru obdĺžnika s obsahom 3 m2.
Rám, uhlopriečky a dve ďalšie priečky, ktoré spájali vrcholy obdĺžnika so stredmi
protiľahlých strán boli z kovových tyčí (pozri obrázok). Pán Poleno vyplnil drevom
štyri tmavé časti dverí a pán Čriepok zostávajúce časti dverí zasklil. Koľko metrov
štvorcových dreva potreboval pán Poleno na výplň dverí? (Hrúbku kovových tyčí
zanedbajte.)

(L. Hozová)
Z8-I-6
Uprostred námestia v Kocúrkove je štvorcový trávnatý záhon. Keď Kocúrkovčania
zistili, že zabudli urobiť chodník, tak z každého kraja záhonu naň ubrali 2 metre. Pred
položením zámkovej dlažby (a štrku pod ňu) bolo treba pod celú plochu chodníka
urobiť 0,5 m hlboký výkop. Odkopaním trávy a hliny sa záhon zmenšil o 1200 m2.
a) Aký obsah má teraz trávnatý záhon?
b) Koľko m3 štrku je pod dlažbou, ak je povrch dlažby zarovno s trávnatým
záhonom a výška dlaždice je 8 cm?
(M. Smitková, M. Dillingerová)

