Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády
Kategória Z6
Z6-I-1
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. Spolu potom zistili, že priemerne ich spolu vyšla jedna čokoláda na 19,70 Sk.
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. Koľko stáli čokolády v jednotlivých
obchodoch?
(M. Dillingerová)
Z6-I-2
Miško mal farebné nálepky v tvare rovnoramenných pravouhlých trojuholníkov
dvoch veľkostí. Prvý druh mal ramená dĺžky 5 cm, tých bolo 9. Druhý druh mal
najdlhšiu stranu dĺžky 10 cm a týchto nálepiek bolo 17. Najmenej koľko nálepiek
prvého druhu si má Miško ešte dokúpiť, aby svojimi nálepkami mohol úplne oblepiť
(zakryť) steny kocky s hranou dĺžky 10 cm?
(M. Dillingerová)
Z6-I-3
V rovine majú ležať body A, B, C, D tak, aby platilo: |AB| = 7 cm, |BC| = 8 cm,
|CD| = 5 cm a |DA| = 9 cm.
a) Urč najväčšiu možnú vzdialenosť bodov A a C.
b) Urč najmenšiu možnú vzdialenosť bodov A a C.
(L. Šimůnek)
Z6-I-4
Pri chudokrvnosti sa odporúča piť mrkvovo-cviklovú šťavu, pričom cviklová šťava
má predstavovať len 1/5 z objemu nápoja. Z dvoch kg mrkvy získame v odšťavovači
7,5 dl šťavy, z jedného kg cvikly 6 dl šťavy.
a) Aké množstvo mrkvy potrebujeme na 25 dag cvikly, aby sme získali správne
namiešanú mrkvovo-cviklovú šťavu?
b) Aké množstvo mrkvovo-cviklovej šťavy takto získame?
(S. Bednářová)

Z6-I-5
Ak povie mimozemšťan v rozhovore o Vianociach „haf quin lina“, znamená to
„veľké zlaté hviezdy“; ak „kari lina mejk“, znamená to „blikajúce zlaté kolieska“; ak
„esca haf kari“, znamená to „veľké červené kolieska“. Ako sa povie „blikajúce
hviezdy“? (Zapíš svoju úvahu.)
(M. Volfová)
Z6-I-6
Z trojciferných čísel 532 a 179 vyškrtni spolu dve číslice tak, aby súčin vzniknutých
čísel bol čo najväčší.
(M. Dillingerová)

