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Matematický èasopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematika je prvou vedou, bez ktorej sa nedajú popísa• ïalšie vedy.
Robert Grosseteste

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
vítame vás v novom školskom roku. Isto máte za sebou dva mesiace oddychu
a zaujímavých zážitkov. Niektorí máme za sebou aj záverečné sústredenie riešiteľov
našej korešpondenčnej súťaže, ktoré sa uskutočnilo 26. augusta až 2. septembra
v Škole v prírode v Kľačne. Zúčastnilo sa ho len 22 z vás, aj keď sme pozvali oveľa
viac riešiteľov. Tí, ktorí sa ho zúčastnili, to však podľa ohlasov z ankiet neľutujú.
Krátky pohľad na sústredenie môžete nájsť v článku Moniky Ficzovej. Ak chcete
vidieť, ako dobre nám bolo, môžete si pozrieť fotografie na našej webovej stránke
www.matmix.sk, ktorá už je v novom šate.
V októbri a novembri budeme pokračovať s organizáciou súťaže Matboj.
Podrobnosti a informácie o termínoch nájdete v tomto čísle na tretej strane obálky.
V prípade záujmu o úlohy z minulých matbojov vám opäť môžeme odporučiť našu
webovú stránku, na ktorej nájdete kompletný archív zadaní všetkých úloh.
V tomto čísle taktiež nájdete informácie o priebehu 48. ročníka Medzinárodnej
matematickej olympiády a zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej
olympiády.
Naše Metodicko-pedagogické centrum začína v tomto roku vydávať nový časopis
Mladý vedec, ktorý je zameraný na popularizáciu prírodných a technických vied.
Nájdete v ňom zaujímavé články práve z prírodných a technických vied a informácie
o možnostiach štúdia na vysokých školách. Obsahuje taktiež korešpondenčnú súťaž,
v ktorej nájdete aj matematické úlohy. Pre záujemcov o bližšie informácie o tomto
projekte odporúčame jeho webovú stránku www.MladyVedec.sk.
Veľa úspechov v novom školskom roku a pri riešení súťažných úloh vám želá

vaša redakcia

Robert Grosseteste – zakladateľ oxfordskej školy
Empíria aj na univerzitách
Oxfordskí učenci sa už od počiatku venovali
skúmaniu prírody, pestovali aj matematiku a fyziku. Ich empirické zameranie sa stalo dlhodobou
charakteristikou anglickej prírodnej filozofie.
Idealizmus pre nich neznamenal nijaký protiklad
k štúdiu skúsenosti. Významným predstaviteľom
univerzitnej pospolitosti v Oxforde bol aj Robert
Grosseteste (okolo 1168 – 1253), františkánsky
mních, neskôr biskup v Lincolne, ktorý sa preslávil
svojou metafyzikou svetla i požiadavkou uplatňovať na vysvetlenie prírodných javov kvantitatívne
a matematické metódy.
Zo života i diela
Základné vzdelanie získal v katedrálnej škole v biskupstve Hereford. Bol žiakom
a neskôr dlhoročným učiteľom františkánskej školy v Oxforde. Teológiu vyštudoval
v Paríži. Na univerzite bol jedným z jej prvých kancelárov a asi 20 rokov sa venoval
aj vyučovaniu teológie. Bol učiteľom Rogera Bacona (asi 1219 – 1292). Grosseteste
je pochovaný v hrobke katedrály v rodnom Lincolne.
Robert Grosseteste je autorom prírodno-filozofických prác O priamkach, uhloch
a obrazcoch; O pohybe telies a svetle; O guli. Napísal aj diela o kalendároch, astronómii a optike. Preložil Aristotelovu Etiku a komentoval jeho Fyziku. Napísal základnú učebnicu „slobodných umení“ – De artibus liberalibus, v ktorej zdôrazňoval význam dvoch druhov skúseností – zmyslovej i mystickej. Poznanie je odraz svetla,
v ktorom človek sleduje pravdu vecí. Cieľom všetkých vied má byť aj obohatenie
ľudského života v humánnej i etickej zložke.
Možnosti matematiky
Vychádzal z Aristotelovej koncepcie logiky, z novoplatónskych predstáv a gréckych i arabských informácií. Presvedčivo vysvetľoval použitie matematiky pri riešení
jednotlivých fyzikálnych problémov. Matematika sa aj preňho stala nenahraditeľným
nástrojom opisu prírody a fyzikálnej argumentácie.
Jedinečnosť, konečnosť i pominuteľnosť pozorovaných javov možno zjednocovať
a zlučovať do spoločných predstáv, ak použijeme matematickú formalizáciu.
Geometria je založená na vlastnostiach svetla. Priestor je podmienený expanziou
svetla. Geometria je univerzálnym výkladovým princípom. Matematika je prvou
vedou, bez ktorej sa nedajú popísať ďalšie vedy. Svet má matematickú povahu, lebo
svetlo ustanovilo geometrické podmienky. Geometrické tvary a vzťahy pôsobia
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v celom univerze a vo všetkých jeho častiach. Grosseteste uznal, že vedecké poznatky
sa budú používať na skúmanie reality a pravdy o nej. Postupne sa stanú zásadným
poznaním podstatných princípov.
Poznávanie prírody
Pri hľadaní príčin prírodných javov Grosseteste prijal dva princípy: princíp
uniformity prírody (tá istá príčina vyvoláva za tých istých podmienok rovnaké
účinky) a princíp hospodárnosti (dianie v prírode prebieha najkratšou cestou).
Fyzikálny popis sveta musí používať matematicky formulované teórie. Navrhol, aby
sa pri popise fyzikálnych dejov používali aj geometrické obrazce. V jeho prácach sa
stretávame aj s vytýčením problému porovnávania rôznych stupňov nekonečna.
Úloha svetla
Veľmi úspešnou a podnetnou prácou sa stala práca O svetle. Grosseteste chápal
svetlo ako spojnicu medzi látkou a formou, hmotou a duchom, ale uznal svetlo aj za
najvšeobecnejšiu formu pre tvarovanie všetkého (látka existuje vždy spolu so svetlom). Svetlo je najaktívnejšie. Takéto svetlo môžeme chápať ako štrukturáciu priestoru. Hmotné veci sú usadeninou tvorivého svetla. Vznik vesmíru je podľa neho zrodom prvotného svetla, vznikom poriadku z chaosu. Niekedy sa tento výklad vesmíru
a bytia sveta veľmi podobá modernej podobe „veľkého tresku“, kde rýdze svetlo výrazne tvaruje prvotné elementárne častice.

Prínos
Oxfordská scholastika aj v diele R. Grossetesta ukázala, že idealizmus môže
spolupracovať s empirizmom. Matematika môže prispievať k vysvetleniu nedokonale
pozorovaných prírodných javov a tak umožňovať lepšie poznanie a pochopenie
prírody. Syntéza geometrie a optiky naznačila nový smer fyzikálneho myslenia.
Grosseteste začal študovať príčiny prírodných javov pomocou racionálne
zdôvodnených čiar, uhlov a geometrických obrazcov. Zvýraznil nové možnosti
poznania, ktoré získavame iba prostredníctvom matematiky.
Dušan Jedinák
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Sústredenie riešiteľov MATMIX-u – Kľačno
26. 8. – 2. 9. 2007
Ak sa vám dostal do rúk časopis MATMIX a myslíte si, že tieto príklady nie sú
z matematických syláb vášho ročníka, nemýlite sa. Dajú sa však riešiť, hoci za
máloktoré riešenie dostanete aj body. Raz darmo. Za týmito peknými zadaniami sa
skrýva meno Ing. Mgr. Martin Hriňák. Ak ho chcete spoznať, riešte MATMIX! Za
odmenu sa dostanete na sústredenie, na ktorom zažijete nezabudnuteľné chvíle. Už
poloha Kľačna nasvedčovala, že tu bude aj turistika. Niekoľko hodín cesty odtiaľto sa
týčil mohutný Vyšehrad, ktorý sme aj zdolali. Vedľa vchodu sa usmievali ihriská
a v škole v prírode nesmeli chýbať ani učebne. Ešte na úvod poznamenám, že sme
mali výbornú stravu, lebo už ďalej nebude čas si na to spomenúť.

Na Vyšehrade

Stretli sme sa v podvečer, zoznámili a hop! Vytvorili sme družstvá a dozvedeli
sa, že odteraz budeme proti sebe bojovať. Vyzbrojení tričkami, ktorých farba
odlišovala jedno družstvo od druhého, notesmi a perami sme sa pustili do strategických hier, ako sú Fantóm, Dobývanie území, Expanzie, Adventúra či Obchod so
zvieratami, hrali volejbalové a futbalové turnaje medzi družinkami i proti vedúcim,
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a neboli sme ukrátení ani o zábavu a relax v podobe výbornej hry Sója, cukor, lepidlo, Kasína, sauny, táboráku a kvízu. Vyvrcholením zábavy bola však Karaoke – šou,
v ktorej sa medzi nami objavili skryté talenty speváckeho i hereckého neba. Všetky
družstvá si pripravili milé príspevky na tento večer a nedali sa zahanbiť ani vedúci.
Za všetky výtvory spomeniem len jeden, a to víťazný, ktorý s najväčším počtom hlasov obsadil prvé miesto vo veľmi silnej konkurencii. Je to pretextovaný hit na melódiu piesne od Jany Kirschnerovej Modrá s výstižným názvom, ktorý hovorí sám
za seba: „Hriňák sedí pri stole“. Všetko to spáchalo družstvo bielych – Fernet – a ich
text bol zameraný na našich vedúcich, ktorých trefne odhadli.

Fernet pri interpretácii skladby „Hriňák sedí pri stole“

Počas dvoch nocí sa konali aj nočné hry, odkiaľ sa všetci vrátili celí na chatu,
aj keď nie v rovnakom čase. Pohyb je veľmi dôležitý pre každého človeka a o ten
naozaj nebola núdza. V chate, v ktorej sme bývali, nebol výťah. Boli sme rozmiestnení na izbách na druhom a treťom poschodí. Zábudlivci sa teda dosť prešli. Aj tí, ktorým behanie po schodoch nerobí problém, po hrách typu Behačka s podtitulom Človeče, ubehaj sa, mali už naozaj dosť. Kto vládal, mohol sa prihlásiť na individuálne
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turnaje v piškvorkách, šachu či stolnom tenise. Najúspešnejší vyhrali peknú spomienku za svoje snaženie. Relaxuchtiví sa zas naháňali za lietajúcim tanierom.
Zhodnotím ešte konečné poradie družstiev z pohľadu ich celotýždňového
snaženia. Prví odzadu skončili červené Kôstky, ktorým patrili všetky matboje. O čosi
lepší boli siví s názvom Puškin, ktorí so cťou absolvovali všetky strasti, nástrahy
i radosti súťažných disciplín. Pod stupienkom slávy skončili Gorily. Ich žltá farba sa
len tak mihala, pretože boli veľmi dobrí v športoch i v behu. Všestrannosť bielych –
družstva Fernet – im priniesla zaslúžené víťazstvo vo vymenovaných činnostiach. Tie
pripravil a vyhodnotil už spomínaný Martin Hriňák za pomoci šiestich vedúcich.
Takže už ho poznáte aj vy. Matematiku má v žilách, turistiku ako koníček, loptové
hry ako relax, hlavolamy vymýšľa ľahšie ako spisovateľ rýmy, fotil, usporadúval
matboje medzi družstvami, prednášal o nerovnostiach, polynómoch i pravdepodobnosti. Toto boli len samozrejmosti. Keď sme už nevládali, rozdal spevníky: Elán, Nohavica, Kryl, Žbirka, IMT Smile, Nedvĕd... Už vyčerpaní sme všetci spievali pod tónom a pod tónom, ako to zvyčajne býva, je najlepšia zábava. A ak si myslíte, že
Martin niekedy aj oddychuje, pozrite si čas, kedy vám pošle mail. Určite to bude interval po polnoci do štvrtej ráno.

Pri počítaní úloh matboja
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Keby
účastníci
sústredenia
vyplnili
dotazník, čo z nich bude, určite by tam bola
niekde skrytá matematika ako hlavný predmet
štúdia, či už na prírodných vedách, technike či
ekonomike. Na sústredení zistíte, že matematika je
hra. Hra s číslami a logikou. Spojila študentov
z rôznych kútov, ktorí si zmerali sily nielen
v matematike. Takto si predstavujem aktívne
prázdniny. Príďte sa pozrieť a dovtedy riešte
príklady!
Monika Ficzová

Spoločná fotografia všetkých účastníkov sústredenia
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48. Medzinárodná matematická olympiáda
V dňoch 19. – 31. júla 2007 sa v Hanoji (Vietnam) uskutočnil 48. ročník
Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO). Tejto populárnej intelektuálnej
súťaže sa zúčastnilo 520 žiakov z 93 štátov – tie čísla sú nové rekordy. Výsledky
nášho družstva boli nasledujúce:
Samuel Hapák – Gymnázium Bratislava, Grösslingová, bronzová medaila
Ondrej Mikuláš – Gymnázium Lučenec, bronzová medaila
Tomáš Rusin – Gymnázium Košice, Alejová, bronzová medaila
Michal Szabados – ŠPMNDaG Bratislava, bronzová medaila
Michal Spišiak – Gymnázium Bratislava, Grösslingová, diplom Honorary Mention
Vladislav Ujházi – Gymnázium Rožňava, diplom Honorary Mention.

Kompletná slovenská výprava

Súťaž je dvojdňová. Každý z dvoch súťažných dní majú žiaci vyriešiť trojicu
úloh a majú na to celkom 4,5 hodiny. Dve úlohy musia byť ľahké, dve stredné a dve
ťažké. V šestici úloh musia byť zastúpené tieto štyri oblasti stredoškolskej
matematiky: algebra, kombinatorika, geometria a teória čísel, pričom obvykle dva
príklady sú z geometrie. Príklady pre IMO môže organizátorom súťaže poslať
v podstate ktokoľvek (obvykle do apríla). Organizátori potom zostavia skrátený
zoznam (shortlist), ktorý obsahuje 6 – 10 príkladov z každej z týchto oblastí, pričom
sa snažia, aby boli zastúpené všetky tri stupne obťažnosti, aby bolo z čoho vyberať.
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Zostavenie shortlistu je zodpovedná práca a robia ju ľudia, ktorí majú s príkladmi
IMO veľa skúseností. Samozrejme, úloha, ktorá nie je originálna alebo „pekná“, sa
rýchle vyradí, ale nikto nemôže poznať všetky úlohy...
Mali sme veľmi neskúsené družstvo – na IMO bol predtým len Samo Hapák,
takže štyri bronzové medaily a dve čestné uznania sú primeraným výsledkom. Okrem
značnej únavy z dlhého cestovania asi práve neskúsenosť spôsobila, že nie všetci naši
žiaci dosiahli na medailu. Náš najmladší účastník Miško Spišiak mal výpadok pri
úlohe č. 4 (tzv. ľahká geometria) a Vlado Ujházi – víťaz celoštátneho kola MO – pri
úlohe č. 1 (tzv. ľahká algebra). Ak by vydolovali zo svojich hláv vedomosti, ktoré
tam nesporne majú, tak by medailu mali. A v neoficiálnej súťaži družstiev – o ktorej
bude reč ďalej – by nás to posunulo asi o 10 miest vyššie. Obaja však majú možnosť
k cennému diplomu Honorary Mention pridať na budúci rok v Madride aj medailu –
samozrejme, ak si vybojujú v tom IMO-družstve účasť. Úloha č. 6 sa po súťaži
ukázala ako príliš ťažká, pretože z možných 520 × 7 = 3640 bodov získali žiaci len
5 × 7 + 2 × 2 + 40 × 1 = 79 bodov.

Slovenské družstvo v neformálnej póze pre sponzora
Delegáciu SR viedol doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., predseda Slovenskej
komisie MO (vedúci katedry KMAHI na fakulte PEDAS ŽU v Žiline),
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pedagogickým vedúcim bol Mgr. Ján Mazák (FMFI UK Bratislava) a veľmi účinne
pri oprave úloh pomohol v úlohe Observera aj Mgr. Peter Novotný (interný
doktorand na FMFI UK Bratislava).
IMO je súťaž jednotlivcov, ale býva zvykom sledovať aj neoficiálne poradie
družstiev. V tomto sme skončili s 86 bodmi na 37. mieste, pričom zo štátov
Európskej únie nás predbehlo len 6 krajín. Česká republika zaostala za nami o 4 body
a skončila na 40. mieste.
Poradie krajín na čele sa po mnohých rokoch zmenilo, nevyhrala Čína:
1. Rusko (184 bodov z 252 možných), 2. Čína (181 bodov), 3. – 4. Vietnam a Južná
Kórea (168 bodov), 4. USA (155 bodov). Absolútnym víťazom sa s 37 bodmi stal
Konstantin Matvejev (Rusko), druhé a tretie miesto si rozdelili s 36 bodmi Caili Shen
(Čína) a Peter Scholze (Nemecko).
Pre získanie podrobnejších
informácií môžem odporučiť webovú
adresu
http://IMO-OFFICIAL.ORG.
Na nej nájde záujemca aj kompletné
znenie úloh, takže môže vyskúšať svoje sily.
Dovolím si aj touto cestou
v mene SKMO poďakovať firme
CASIO, ktorá našej výprave už tretí
rok darovala olympijské tričká.
IMO je organizačne mimoriadne
náročná, obrovská akcia a Vietnamci
ju zvládli na výbornej technickej aj
spoločenskej úrovni. Na otvorení IMO
bol predseda vlády spolu s ministrom
školstva, na záverečnom ceremoniáli
boli prezident, podpredseda vlády a aj
minister školstva. Všetky miesta, kde
sa vyskytovali účastníci IMO, boli
vyzdobené veľkým množstvom plagátov a pútačov, takže IMO sa tešila veľkému
záujmu.
Usporiadateľmi ďalších IMO budú postupne Španielsko (2008), Nemecko
(2009), Kazachstan (2010) a Holandsko (2011).
Vojtech Bálint
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Zadania úloh 48. ročníka Medzinárodnej matematickej olympiády
1. Dané sú reálne čísla a1 , a2 ,…, an . Pre každé i (1 ≤ i ≤ n ) definujme
d i = max a j : 1 ≤ j ≤ i − min a j : i ≤ j ≤ n .

{

}

{

}

Nech d = max{d i : 1 ≤ i ≤ n}.
(a) Dokážte, že pre ľubovoľné reálne čísla x1 ≤ x2 ≤

≤ xn platí nerovnosť
d
.
(*)
2
≤ xn , že v (*) nastane rovnosť.
(Nový Zéland)

max{ xi − ai : 1 ≤ i ≤ n} ≥
(b) Ukážte, že existujú také reálne čísla x1 ≤ x2 ≤

2. Uvažujme päť takých bodov A, B, C, D, E, že ABCD je rovnobežník a štvoruholník
BCED je tetivový. Priamka l prechádza bodom A, pričom pretína úsečku DC v jej
vnútornom bode F a priamku BC v bode G. Predpokladajme, že EF = EG = EC .
Dokážte, že priamka l je osou uhla DAB.
(Luxembursko)
3. Niektorí účastníci matematickej súťaže sú priatelia. Priateľstvo je vzájomné.
Skupinu súťažiacich nazveme klika, ak každí dvaja z nich sú priatelia. (Špeciálne,
ľubovoľná skupina pozostávajúca z menej ako dvoch súťažiacich je klika.) Počet
členov kliky nazveme jej rozmerom.
Vieme, že najväčší rozmer kliky pozostávajúcej z účastníkov súťaže je párne
číslo. Dokážte, že všetkých súťažiacich možno rozsadiť do dvoch miestností tak, aby
sa najväčší rozmer kliky v jednej miestnosti rovnal najväčšiemu rozmeru kliky v
druhej miestnosti.
(Rusko)
4. Os uhla BCA trojuholníka ABC pretína jeho opísanú kružnicu v bode R rôznom
od bodu C, os strany BC v bode P a os strany AC v bode Q. Stred strany BC označme
K a stred strany AC označme L. Dokážte, že sa obsahy trojuholníkov RPK
a RQL rovnajú.
(Česká republika)

(

)

2

5. Kladné celé čísla a, b sú také, že číslo 4a 2 − 1 je deliteľné 4ab − 1 . Dokážte, že
a = b.
(Veľká Británia)
6. Nech n je kladné celé číslo. Uvažujme množinu
S = {( x, y, z ) : x, y, z ∈ {0,1,…, n}, x + y + z > 0}

pozostávajúcu z (n + 1)3 − 1 bodov trojrozmerného priestoru. Určte najmenší možný
počet rovín, ktorých zjednotenie obsahuje všetky body z S, ale neobsahuje bod
(0, 0, 0) .
(Holandsko)
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Zadania úloh domáceho kola 57. ročníka Matematickej olympiády
Kategória A
1. Nájdite všetky trojice reálnych čísel a, b, c s nasledujúcou vlastnosťou:
Každá z rovníc
x 3 + (a + 1) x 2 + (b + 3) x + (c + 2) = 0,

x 3 + (a + 2) x 2 + (b + 1) x + (c + 3) = 0,

x 3 + (a + 3) x 2 + (b + 2) x + (c + 1) = 0
má v obore reálnych čísel tri rôzne korene, spolu je to ale len päť rôznych čísel.
(Jaromír Šimša)
2. V rovine ja daná úsečka AV a ostrý uhol veľkosti α . Určte množinu stredov
kružníc opísaných všetkým tým trojuholníkom ABC s vnútorným uhlom α pri
vrchole A, ktorých výšky sa pretínajú v bode V.
(Pavel Leischner)
3. Množinu M tvorí 2n navzájom rôznych kladných čísel, kde n ≥ 2 . Uvažujme n
obdĺžnikov, ktorých rozmery sú čísla z M, pričom každý prvok z M je použitý práve
jedenkrát. Určte, aké rozmery majú tieto obdĺžniky, ak je súčet ich obsahov
a) najväčší možný; b) najmenší možný.
(Jaroslav Švrček)
4. Určte počet konečných rastúcich postupností prirodzených čísel a1 , a2 , …, ak

všetkých možných dĺžok k, pre ktoré platí
i ∈ {1, 2,

, k − 1} a a k = 969 969 .

a1 = 1, ai ai +1

pre všetky

(Martin Panák)
5. Je daná kružnica k, bod O, ktorý na nej neleží, a priamka p, ktorá ju nepretína.
Uvažujme ľubovoľnú kružnicu l, ktorá má vonkajší dotyk s kružnicou k a dotýka sa
i priamky p. Príslušné body dotyku označme A a B. Ak body O, A, B neležia na jednej
priamke, zostrojíme kružnicu opísanú trojuholníku OAB. Dokážte, že všetky také
kružnice m majú ďalší spoločný bod rôzny od bodu O alebo sa dotýkajú tej istej
priamky.
(Ján Mazák)
6. Dokážte, že pre každé prirodzené číslo n existuje také prirodzené číslo a, že

1 < a < 5 n a 5 n (a 3 − a + 1) .
(Ján Mazák)
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Kategória B
1. Nájdite všetky prirodzené čísla k, pre ktoré je zápis čísla 6 k ⋅ 7 2007−k v desiatkovej
sústave zakončený na
a) 02,
b) 04.
(Eva Řídká)
2. V páse medzi rovnobežkami p, q sú dané dva rôzne body M a N. Zostrojte
kosoštvorec alebo štvorec, ktorého dve protiľahlé strany ležia na priamkach p a q
a body M a N ležia na zvyšných dvoch stranách (každý na jednej).
(Jaromír Šimša)
3. Nech x a y sú reálne čísla, pre ktoré platí x 3 + y 3 ≤ 2 . Dokážte, že x + y ≤ 2 .
(Ján Mazák)
4. Nájdite všetky pravouhlé trojuholníky s dĺžkami strán a, b, c a dĺžkami ťažníc
t a , t b , t c , pre ktoré platí a + t a = b + t b . Uvažujte oba prípady, keď AB je
a) prepona,
b) odvesna.
(Pavel Novotný)
5. Určte všetky dvojice (a, b) reálnych čísel, pre ktoré má každá z kvadratických
rovníc

ax 2 + 2bx + 1 = 0,
bx 2 + 2ax + 1 = 0
dva rôzne reálne korene, pričom práve jeden je spoločný pre obidve rovnice.
(Jaroslav Švrček)
6. Obdĺžnik s rozmermi 2005 × 2007 je rozdelený na čierne a biele jednotkové
štvorčeky. Dokážte, že pre jednu z farieb (čiernu alebo bielu) existuje viac ako
95 800 pravouholníkov (zložených z jednotkových štvorčekov), ktoré sa navzájom
neprekrývajú a ktorých všetky rohové štvorčeky majú zvolenú farbu, pričom každá
z ich strán je tvorená aspoň dvoma štvorčekmi.
(Pavel Leischner)
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Kategória C
1. Určte najmenšie prirodzené číslo n, pre ktoré sú aj čísla
prirodzené.

2n ,

3

3n ,

5

5n

(Jaroslav Švrček)
2. Štvoruholníku ABCD je vpísaná kružnica so stredom S. Určte rozdiel
∠ASD − ∠CSD , ak ∠ASB − ∠BSC = 40° .

(Jaromír Šimša)
3. Máme určitý počet krabičiek a určitý počet guľôčok. Ak dáme do každej krabičky
práve jednu guľôčku, ostane nám n guľôčok. Ak ale dáme n krabičiek na bok,
môžeme všetky guľôčky rozmiestniť do zostávajúcich krabičiek tak, že v každej ich
bude presne n. Koľko máme krabičiek a koľko guľôčok?
(Vojtech Bálint)
4. Tangram je skladačka, ktorá sa dá vyrobiť z papiera rozrezaním vystrihnutého
štvorca na sedem dielov podľa čiar vyznačených na obrázku:
2 2

1
2

1

2

1
1
1

1

1

2

1

2

2

Dĺžka strany štvorca je 2 2 cm. Rozhodnite, či sa dá z dielov tangramu zložiť
a) obdĺžnik 2 cm × 4 cm,
b) obdĺžnik 2 cm × 4 2 cm .
(Pavel Leischner)
5. V skupine n ľudí (n ≥ 4) sa niektorí poznajú. Vzťah „poznať sa“ je vzájomný; ak
osoba A pozná osobu B, tak aj B pozná A; dvojicu A, B potom nazývame dvojica
známych.
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a) Dokážte, že ak sú medzi každými štyrmi osobami aspoň štyri dvojice
známych, potom každé dve osoby, ktoré sa nepoznajú, majú spoločného
známeho.
b) Zistite, pre ktoré n ≥ 4 existuje skupina osôb, v ktorej sú medzi každými
štyrmi osobami aspoň tri dvojice známych a súčasne sa niektoré osoby
nepoznajú ani nemajú spoločného známeho.
c) Rozhodnite, či v skupine šiestich osôb môžu byť v každej štvorici práve tri
dvojice známych a práve tri dvojice neznámych.
(Ján Mazák)
6. Klárka mala na papieri napísané trojciferné číslo. Keď ho správne vynásobila
deviatimi, dostala štvorciferné číslo, ktoré začínalo tou istou číslicou ako pôvodné
číslo, prostredné dve číslice boli rovnaké a posledná číslica bola súčtom číslic
pôvodného čísla. Ktoré štvorciferné číslo mohla Klárka dostať?
(Peter Novotný)
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)
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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)
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)
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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)
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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)
Kategória Z7
Z7-I-1
Číslo nazveme trochu nešťastné, ak je násobkom čísla 13. Číslo, ktoré je násobkom
čísla 17, nazveme trochu usmievavé. Vezmime všetky prirodzené čísla od 1
do 1 000 000, ktoré nekončia ani 0 ani 5. Koľko z nich je trochu nešťastných
a zároveň trochu usmievavých?
(M. Volfová)
Z7-I-2
Vláda Tramtárie sa rozhodla, že svoje územie rozdelí na šesť krajov. Vybrala preto
šesť najvýznamnejších miest (krajské mestá) a každému chce priradiť kraj podľa
nasledujúceho pravidla: každé miesto v krajine patrí do kraja toho krajského mesta,
ku ktorému to má vzdušnou čiarou najbližšie. Prekreslite si vo vhodnej mierke mapu
Tramtárie a narysujte do nej hranice krajov. (Krajské mestá sú označené písmenami A
– F, hrubá čiara označuje hranice Tramtárie. Štvorcová sieť má iba uľahčovať
orientáciu na mape a žiadnym spôsobom neovplyvňuje hranice krajov!)

(L. Šimůnek)
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Z7-I-3
O dvanástej stáli na parkovisku české, nemecké a francúzske autá v pomere: české k
nemeckým 9:4, nemecké k francúzskym 2:3. V priebehu hodiny odišlo jedenásť
a prišlo päť českých áut, odišlo jedno a prišlo jedenásť nemeckých áut a odišli tri
a prišlo šesť francúzskych áut. Aký je pomer českých, nemeckých a francúzskych áut
stojacich o 13:00 na parkovisku, ak o 12:00 tam bolo dvanásť francúzskych áut?
(Š. Ptáčková)
Z7-I-4
Úsečky AM, BM, CM a DM usporiadané ako na obrázku sú rovnakej dĺžky. Uhly,
ktoré zvierajú, majú veľkosti 20°, 20°, 50°, 50°, 70° a α . Zisti veľkosť uhla, ktorý
zvierajú priamky AB a CD. (Obrázok je nepresný, nevyplatí sa ti merať.)

(M. Raabová)
Z7-I-5
Všetky políčka na šachovnici 4×4 vyfarbite štyrmi rôznymi farbami a vpíšte do nich
písmená L, E, T, O tak, aby v každom riadku aj v každom stĺpci boli zastúpené
všetky farby aj všetky písmená. Každé políčko bude celé jednofarebné a bude
obsahovať práve jedno písmeno. Každé písmeno musí byť napísané na políčku každej
farby a na každej farbe musia byť postupne umiestnené všetky písmená. Nájdi jedno
riešenie.
(M. Volfová)
Z7-I-6
Na papieri je napísaných niekoľko po sebe idúcich prirodzených čísel. Je medzi
nimi 12 takých, ktoré sú násobkom piatich a 10 takých, ktoré sú násobkom siedmich.
a) Koľko prirodzených čísel je napísaných na papieri?
b) Nájdite jednu postupnosť prirodzených čísel, ktorá odpovedá vyššie opísaným
podmienkam.
(L. Šimůnek)
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
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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)
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Kategória Z5
Z5-I-1
Náš kuchynský stôl má obdĺžnikovú vrchnú dosku s rozmermi 90 cm × 140 cm.
Chceme naň ušiť obrus tak, aby na každej strane stola presahoval rovnako.
a) Koľko látky šírky 140 cm treba kúpiť, aby sme ju už nemuseli ďalej strihať?
b) Koľko cm bude tento obrus na každej strane presahovať?
(S. Bednářová)
Z5-I-2
Doplň na prázdne tehličky pyramídy znázornenej na obrázku chýbajúce čísla tak, aby
platilo: na každej tehličke (okrem tých z najspodnejšieho riadku) je napísané číslo,
ktoré sa rovná polovici súčtu čísel napísaných na dvoch s ňou susediacich tehličkách
z nižšieho riadku.

(S. Bednářová)
Z5-I-3
V škôlke majú stavebnicu pozostávajúcu z rovnako veľkých molitanových kvádrov.
Keď ich deti všetky položia na seba, poskladajú ich vždy tak, aby na sebe ležali
kvádre rovnakými stenami a v žiadnom „poschodí“ neboli kvádre dva. Takto sa im
postupne podarilo postaviť tri rôzne vysoké veže. Prvá mala 120 cm, druhá 150 cm
a tretia 130 cm. Koľko kvádrov mohla mať stavebnica, z ktorej stavali?
(M. Dillingerová)
Z5-I-4
Trojčatá práve oslávili svoje tretie narodeniny. O päť rokov sa bude súčet ich vekov
rovnať dnešnému veku ich mamy. Koľko rokov bude mať ich mama o 5 rokov?
(M. Krejčová)
Z5-I-5
Číslo sa nazýva PREFÍKANÉ, ak počnúc jeho treťou číslicou (počítané zľava) platí,
že každá jeho číslica je súčtom všetkých číslic ležiacich naľavo od nej.
a) Napíšte dve najväčšie PREFÍKANÉ čísla.
b) Koľko je všetkých štvorciferných PREFÍKANÝCH čísel?
(S. Bednářová)
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Z5-I-6
Doplň do prázdnych políčok prirodzené čísla od 1 do 16 (každé číslo môžeš použiť
len raz) tak, aby platili matematické vzťahy.

(M. Smitková)
Kategória Z4
Z4-I-1
Z päťciferných čísel 53 827 a 19 763 vyškrtni spolu dve číslice tak, aby súčet
vzniknutých čísel bol čo najväčší.
(M. Dillingerová)
Z4-I-2
Na pomarančovú limonádu potrebujeme šťavu z ôsmich pomarančov, dvoch
citrónov, 2 čajové lyžičky cukru a 6 decilitrov vody. Do džbánu sme si naliali
9 decilitrov vody. Koľko musíme odšťaviť pomarančov, citrónov, koľko pridať
lyžičiek cukru, aby sme dostali rovnako kvalitnú limonádu?
(S. Bodláková)
Z4-I-3
Na drevenom plote je 70 latiek. Paľko s Aničkou ich mali všetky ponatierať farbou.
Začali aj skončili obaja naraz. Kým Anička natrela dve latky, prešli 4 minúty, a za
8 minút stihol Paľko ponatierať tri latky. Ako dlho im trvalo natretie všetkých latiek?
(M. Dillingerová)
Z4-I-4
Na obrázku s časťou štvorčekovej siete sú vyznačené tri body. Každé dva z tých troch
vyznačených bodov tvoria vždy dva zo štyroch vrcholov nejakého štvorca. Štvorec
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KAMI je najmenší z nich, ale z obrázku sa nám vymazali mená vyznačených bodov.
Dokresli do štvorčekovej siete celý štvorec KAMI.

(M. Dillingerová)
Z4-I-5
Martin a Jana si porovnávali svoje Mikulášske balíčky. Mali tam nasypané aj svoje
obľúbené čokoládky. Martin ich však mal iný počet ako Jana, tak venoval štvrtinu
svojich čokoládok Jane. Jana si všetky svoje prepočítala a polovicu z nich venovala
naspäť Martinovi. Potom Martin zase venoval štvrtinu svojich Jane. Po následnom
prepočítaní zistili, že majú obaja po 9 čokoládok. Koľko čokoládok mal Martin
pôvodne v balíčku? Koľko ich tam mala Jana? (Počas počítania a presúvania ani
jednu čokoládku nezjedli.)
(M. Dillingerová)
Z4-I-6
Doplň na prázdne tehličky pyramídy znázornenej na obrázku chýbajúce čísla tak, aby
platilo: na každej tehličke (okrem tých z najspodnejšieho riadku) je napísané číslo,
ktoré sa rovná polovici súčtu čísel napísaných na dvoch s ňou susediacich tehličkách
z nižšieho riadku.

(S. Bednářová)
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2007/2008
Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje aj v tomto školskom roku korešpondenčnú súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci,
ktorí majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu úloh.
V školskom roku 2007/2008 vyjdú 4 čísla časopisu a korešpondenčná súťaž bude
mať tri série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1, 2 a 3, riešenia úloh spolu
s výsledkovými listinami v číslach 2, 3 a 4. Výsledky korešpondenčnej súťaže sa
budú priebežne zverejňovať aj na internete na našej webovej stránke
www.matmix.sk.
Žiakom tretieho a štvrtého ročníka základných škôl sú určené úlohy, ktoré budú
zverejnené v rubrike MINIMIX. Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom
prímy až kvarty osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich určené
úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žiakom kvinty osemročných gymnázií je
určená kategória C. Riešitelia tejto kategórie riešia úlohy 3 až 6. Druhákom stredných
škôl a žiakom sexty osemročných gymnázií je určená kategória B s úlohami 5 až 8.
Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom septimy a oktávy osemročných gymnázií je určená kategória A s úlohami 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je určená kategória π. Pre túto kategóriu sú v každej sérii určené úlohy 11
až 14.
Každý žiak môže súťažiť len v jednej z kategórií A, B, C, Z (môže však navyše súťažiť aj v kategórii π).
Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na
obálke. Nezabudnite na pekné známky! :–) Ak pošlete riešenia po tomto termíne,
strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
MATMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
V tomto školskom roku máte možnosť dostávať svoje opravené riešenia
s komentármi späť domov. Podmienkou je označenie vašej voľby v prihláške. Spolu
so svojimi riešeniami budete taktiež dostávať časopis.
V prípade, že máte nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje pripomienky adresovať na vyššie uvedenú adresu alebo na e-mail hrinak@matmix.sk.
Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s prvou sériou vašich riešení na vloženej prihláške alebo osobitnom papieri podľa nasledujúceho vzoru.
V prípade, že chcete riešiť aj kategóriu π, vyznačte to v prihláške (stačí zaslať jednu).
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Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na papiere
formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie napísali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, že sa riešenie
jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich. Na
jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia viacerých úloh.
Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto
kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj neskôr (teda v druhej alebo tretej sérii). Podmienkou zaradenia do súťaže je aj v takomto
prípade zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.
Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zistíme, že nejaká
skupina navzájom odpisovala, každý jej člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby
bolo riešenie správne. Plný počet bodov (5) prislúcha len úplnému riešeniu. Preto
treba zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, že použijete
vetu alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza jeho dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá
riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá.
V prípade, že nie ste spokojní s ohodnotením vášho riešenia, môžete nám poslať
reklamáciu spolu s vaším riešením, odôvodnením a požadovaným počtom bodov na
našu adresu. Vaše riešenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok.
Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh vám praje redakčná
rada časopisu MATMIX.
Prihláška do korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX

Priezvisko: ........................................................ Meno: ................................................
Kategória: ......................... Vek: ........................ Trieda: ............................................
Škola: ..............................................................................................................................
Adresa domov: …………………………………………………………………………
Adresa pre korešpondenciu:

domov

do školy

Telefón: ...................................... E-mail: ......................................................................
Mám záujem dostávať späť opravené riešenia s komentármi:

áno

nie

Mám záujem dostávať časopis:

áno

nie

Podpis: .....................................................
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Skôr než začnete písať svoje riešenia
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov sme sa rozhodli uverejniť zopár rád,
ktoré vám môžu pomôcť pri písaní vášho riešenia, presnejšie, akých chýb sa máte
vyvarovať.
Mnohí z vás používajú pri dokazovaní rovnosti dvoch čísel kalkulačku. Takéto
riešenia nikdy nebudú hodnotené ako správne z jednoduchého dôvodu – kalkulačky
majú len obmedzenú presnosť, a ak vám vyjde na kalkulačke, že sa dve čísla rovnajú,
neznamená to nutne, že sa rovnajú aj v skutočnosti. Možno sa líšia už na prvom nezobrazovanom desatinnom mieste. Kalkulačku teda nemôžete používať na dokazovanie rovností. V prípade dokazovania nerovností ju však už môžete využiť v rozumnej miere – teda pri zisťovaní rozdielov na prvých dvoch – troch desatinných miestach. Napríklad na skonštatovanie, že π 2 < 10 .
K riešeniam pomocou počítača: Je veľa úloh, v ktorých treba vyskúšať veľmi
veľa možností, ak človek nenájde šikovnú skratku, ktorá mu počet týchto možností
zníži. Preto napríklad riešenie typu „vyskúšame všetky možnosti“ nebude hodnotené
ako správne. A to aj v prípade, že by ste v riešení uviedli úvahy o tom, že možností je
len konečne veľa a podobne. V prípade, že chcete, aby ste za takéto riešenie získali
nenulový počet bodov, musíte všetky možnosti vypísať, aby ste zistili, že to nie je tá
správna cesta.
Taktiež si treba uvedomiť, že ak vypíšete niekoľko možností a pri nich dokážete,
že tvrdenie platí, nie je to dôkaz tvrdenia vo všeobecnosti.
V prípade, ak máte dokázať nejaké tvrdenie a postupujete spôsobom, že predpokladáte platnosť tohto tvrdenia a dospejete k pravdivému tvrdeniu, tak ste nedokázali
vôbec nič. Uvedieme príklad: Predpokladajme, že 1 = 2 . Vynásobením oboch strán
rovnosti nulou dostávame pravdivé tvrdenie 0 = 0 . Môžeme teraz tvrdiť, že sme
dokázali platnosť tvrdenia 1 = 2 ? Sami vidíte, že sme nič nedokázali... Ak však
používame ekvivalentné úpravy, už je to iné. Ale to treba spomenúť.
Pri písaní svojich riešení dávajte pozor aj na označenie, aby bolo jasné, čo čo
znamená. Pri nesprávnom označení môžete stratiť body, aj keď je riešenie v princípe
správne. Ďalej treba dávať pozor aj na to, aby ste na dvoch rôznych miestach neoznačili jedným označením dve rôzne skutočnosti.
Na záver vám odporúčame, aby ste si svoje riešenia nakoniec vždy ešte raz prečítali. Možno sami zistíte, že tomu, čo ste napísali, nerozumiete ani vy sami, lebo opravovatelia sú tvory, ktoré nemajú telepatické schopnosti.
Martin Hriňák
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Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
v školskom roku 2007/2008
1. Štyria chlapci majú spolu 157 guľôčok. Každý z nich, okrem najmladšieho, má o
5 guľôčok menej ako majú jeho mladší kamaráti spolu. Určte, koľko guľôčok má
každý chlapec, ak viete, že sa každý narodil v inom roku.
2. Nájdite všetky prirodzené čísla menšie ako 10 000, ktorých ciferný súčet je 11
a sú deliteľné 11.
3. Traja hráči sa dohodnú, že ten, ktorý prehrá, zdvojnásobí peniaze dvom
zostávajúcim hráčom. Po troch partiách hry, postupne prehraných všetkými tromi
hráčmi, má každý hráč 24 peňazí. Koľko mal každý hráč peňazí, než začali hrať?
4. Rovnostranný trojuholník so stranou dĺžky 6 cm rozdeľte troma úsečkami na štyri
trojuholníky, z ktorých jedna časť je opäť rovnostranný trojuholník a zvyšné tri sú
zhodné pravouhlé trojuholníky. Vypočítajte dĺžky strán všetkých vzniknutých
trojuholníkov.
5. Na strednej škole učia traja učitelia: Kocian, Havran a Jedlička – každý z nich učí
práve dva predmety. Učia slovenčinu, ruštinu, angličtinu, matematiku, dejepis a
zemepis.
a) Kocian pozval svojich kolegov – učiteľa matematiky a učiteľa slovenčiny –
na oslavu svojich narodenín.
b) Učiteľ zemepisu býva neďaleko ruštinára.
c) Všetci traja – Jedlička, učiteľ slovenčiny a učiteľ ruštiny – chodia spolu na
výlety.
d) Učiteľ matematiky je lepším športovcom ako Kocian a učiteľ angličtiny.
Čo učí ktorý učiteľ?
6. Určte, koľkými spôsobmi môžeme rozostaviť n veží na šachovnici n × n tak, aby
sa navzájom neohrozovali.
7. Janko tipoval na atletických pretekoch takéto poradie pretekárov: 1. A, 2. B, 3. C,
...., 7. G. V skutočnosti však každý, kto mal iného predbehnúť o dve miesta,
zaostal za ním o dve miesta. Dá sa z tejto informácie určiť skutočné poradie v
pretekoch?
8. Dokážte, že pre žiadne n prirodzené nie je číslo n ⋅ (n + 1) druhou mocninou
prirodzeného čísla.
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9. Dokážte, že medzi ľubovoľnými deviatimi po sebe nasledujúcimi prirodzenými
číslami existuje aspoň jedno číslo, ktoré je s ostatnými nesúdeliteľné.
10. V triede je 30 žiakov, každému je priradené poradové číslo podľa abecedného
zoznamu. Učiteľ vyvoláva žiakov podľa tohto pravidla: sčíta poradové čísla
dvoch naposledy vyvolaných žiakov, a ak je súčet väčší ako 30, odčíta 30 od
tohto súčtu. Výsledok je poradové číslo žiaka, ktorý je vyvolaný. Dokážte, že
nemôžu byť bezprostredne za sebou vyvolaní žiaci Horáček, Šebestová, Mach
v tomto poradí.
11. Je daný pravidelný dvanásťuholník A1 A2 A3... A11 A12 . Vypočítajte obsah lichobežníka A1 A2 A4 A5 , ak viete, že polomer kružnice opísanej tomuto dvanásťuholníku
sa rovná 12 cm.
.
12. Nech a, b sú kladné reálne čísla. Dokážte, že rovnica
1
1
1
+
+
=0
x x−a x+b
a 2a
a druhý do intervalu
má dva reálne korene, pričom jeden patrí do intervalu
,
3 3
− 2b b
,− .
3
3
13. Dĺžky strán trojuholníka tvoria aritmetickú postupnosť s diferenciou d a jeho
obsah sa rovná S. Určte dĺžky strán tohto trojuholníka pomocou d a S. Určte tieto
strany pre d = 1 , S = 6 .
14. Dokážte, že {(m, n ) ∈ Z × Z :17 (2m + 3n )} = {(m, n ) ∈ Z × Z :17 (9m + 5n )}.

Termín odoslania riešení úloh 1. série: do

17. 10. 2007

Riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
MATMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
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MINIMIX – príloha pre žiakov 1. stupňa ZŠ
Pozdravujeme všetkých tretiakov a štvrtákov, ktorí radi riešia matematické úlohy.
Aj v tomto školskom roku pre vás chystáme úlohy, pri riešení ktorých sa možno
potrápite ale aj pobavíte. V tomto ročníku vám ponúkame opäť tri série po troch
úlohách, teda spolu 9 úloh. Úlohy uverejníme v prvom, druhom a treťom čísle
časopisu, ich riešenia a poradie riešiteľov budú následne uverejnené v druhom,
treťom a štvrtom čísle. Každá správne a úplne vyriešená úloha je hodnotená 10
bodmi. Za všetky úlohy v súťaži tak môžete získať maximálne 90 bodov. Do súťaže
sa môžete zapojiť ešte aj v druhom kole. Úspešným riešiteľom pošleme diplomy.
Úlohy, ktoré budú zjavne odpisované od iných spolužiakov, nebudeme hodnotiť.
Preto vás prosíme, aby ste vystríhali odpisovaniu. Každú úlohu píšte na zvláštny
papier formátu A4 a uveďte vaše meno, priezvisko, triedu a adresu školy.
Pri riešení úloh vám želáme veľa úspechov.
Redakcia časopisu MATMIX

Súťažné úlohy 1. kola
1. Aká číslica môže byť namiesto písmena a?
8 * 0 6
x
*
–––––––––
a 4 7 5 4
Poznámka: Znak x je znakom násobenia.
2. Helenka dostala o 4 čokolády menej ako jej kamarátka Janka, ktorá dostala dvakrát
viac ako Anka. Anka dostala 5 čokolád. Koľko čokolád dostala každá kamarátka?
3. Po vynásobení čísla 30 neznámym číslom dostanem výsledok, ktorý je o 100 väčší
ako desaťnásobok čísla 5. Aké bolo neznáme číslo?

Termín odoslania riešení úloh 1. série: do 17.

10. 2007

Svoje riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
MINIMIX – RNDr. Viera Kolbaská
Tomášikova 4
P. O. BOX 14
820 09 Bratislava 29
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Matboje MATMIX-u
V tomto roku budeme opäť vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
organizovať súťaž Matboj. Ide o matematickú súťaž päťčlenných družstiev v počítaní
matematických úloh. Pozvánky na túto súťaž nájdete na našej webovej stránke a budú
zároveň zaslané na všetky gymnáziá v danom kraji a na iné vybrané stredné školy.
Počet zúčastnených družstiev z jednej školy nie je obmedzený, avšak v prípade
záujmu, ktorý by prekročil kapacity miestnosti, pristúpime k redukcii počtu družstiev
z jednej školy. Na našej webovej stránke môžete taktiež nájsť výsledkové listiny,
zadania súťažných úloh a fotografie z už uskutočnených matbojov (na obrázku dole
môžete vidieť, ako to vyzeralo na poslednom matboji v Žiline.

Ako prebieha Matboj?
Matboj je súťažou družstiev v riešení matematických úloh. Súťažia päťčlenné
družstvá, ktorých študenti sú zvyčajne žiakmi jednej školy. Študentov obvykle
sprevádza jeden učiteľ, nie je to však podmienkou účasti. Súťažiaci na začiatku
súťaže dostanú sadu 5 úloh. Akonáhle niektorú z úloh vyriešia, idú ju odovzdať určenej osobe, ktorá skontroluje správnosť riešenia. Ak je riešenie správne, súťažiaci
získava bod a ďalšiu úlohu, ktorú môže riešiť. Cieľom družstva je za stanovený čas
vyriešiť čo najviac úloh. Zvíťazí družstvo, ktoré vyrieši najviac úloh. Záverečné
poradie bude zároveň vyhodnotené aj podľa typu škôl.
Predposledný matboj sa uskutoční 5. októbra 2007 v Banskej Bystrici na
Gymnáziu Andreja Sládkoviča na Komenského ulici. Na poslednom matboji sa
stretneme 16. 11. 2007 v Košiciach v Centre voľného času Domino na Popradskej
ulici. Tešíme sa na stretnutie s vami.
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