Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
v školskom roku 2008/2009
1. Lenka sa z nudy hrala takúto hru. V priehradkách na kruhu sú guľôčky. Začala na
určitom poli počítať a zobrala si z každého piateho poľa guľôčku. Zistila, že sa tak
dajú vybrať naraz všetky čierne. Miesto, z ktorého guľôčku zobrala preč, vyškrtla
a už ďalej nepočítala. Začala čiernou guľôčkou, to je jedna a zobrala ju preč. Ďalej
zobrala preč piatu, desiatu, pätnástu až tridsiatu a boli to vždy čierne guľôčky
(čísla na obrázku tam sú pre lepší popis riešenia, nie sú to tie, ako Lenka počítala).
Kde Lenka začala počítať a ktorým smerom postupovala (v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek)?

2. Chceme bez zvyšku vydláždiť obdĺžnikovú podlahu s rozmermi 160 cm a 120 cm.
Pre túto prácu môžeme kúpiť dva druhy dlaždíc:
a) tvaru obdĺžnika s rozmermi 20 cm a 30 cm v cene 21 strieborných za kus,
b) tvaru štvorca so stranou dĺžky 20 cm v cene 18 strieborných za kus.
Ktorá kúpa je výhodnejšia a prečo?
3. Súčet cifier trojciferného prirodzeného čísla x označíme y. Určte hodnotu x, ak
viete, že x + y a xy sú také prirodzené čísla, ktorých všetky cifry sú rovnaké.
4. Otec má synov Juraja a Tomáša. Každý rok im dáva väčšiu sumu peňazí. Toho roku ho to vyšlo o 50 % viac ako pred piatimi rokmi. Sumu, ktorú im každoročne
dáva, vypočíta takto: Každý rok vytvorí druhú mocninu veku syna (v rokoch).
Určí rozdiel oproti druhej mocnine z minulého roku a to je počet stokorunáčok,
ktoré dostane chlapec tento rok. Juraj má 11 rokov. Koľko rokov má Tomáš?
5. Určte, akú časť obsahu trojuholníka ABC tvorí trojuholník
PQR, ak viete, že bod P delí stranu BC v pomere 1:2, bod Q
delí stranu AB v pomere 1:1, a bod R delí stranu AB v pomere
3:1.
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6. Pri golfe boli jamky od seba vzdialené 150, 300, 250, 325, 275, 350, 225, 400
a 425 yardov. Robot Golfík sa dá nastaviť tak, aby odpaľoval loptičky na dve
rôzne vzdialenosti. (Napr. keď ho nastavíme na odpaľovanie na vzdialenosti
4 yardy a 10 yardov, poradí si hravo s jamkou vzdialenou o 18 yardov – zvládne
to na tri údery 10, 4, 4; pri jamke vzdialenej 48 yardov potrebuje pri tomto
nastavení aspoň 6 úderov 10, 10, 10, 10, 4, 4.) Ako treba nastaviť Golfíka, aby mu
na prejdenie cez všetkých deväť jamiek stačilo menej ako 38 úderov?
7. Nájdite všetky prvočísla x, y, z, pre ktoré platí x y + 1 = z .
8. Riešte rovnicu
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9. Rozložte polynóm x8 + x 4 + 1 na súčin dvoch nekonštantných polynómov s celočíselnými koeficientmi.
10. Nech a1 , a2 , …, a10 a b1 , b2 , …, b10 sú dve permutácie čísel 1, 2, …, 10.

Dokážte, že čísla a1b1 , a2b2 , …, a10b10 nemôžu dávať rozdielne zvyšky po delení
číslom 11.
11. Dokážte, že platia nasledujúce odhady:
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12. Dokážte, že rovnica a 2 + b3 = c 4 má v prirodzených číslach nekonečne veľa
riešení.
13. Zistite, či existujú dve rastúce funkcie f a g, pre ktoré platí f ( x ) − g ( x ) = sin x .
14. Nech a, a1 , …, a5 sú také prirodzené čísla, že platí a = a1 + a2 + a3 + a4 + a5 .

Dokážte, že číslo

a!
je prirodzené.
a1 !a2 !a3 !a4 !a5 !
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