Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2009/2010
Riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Na troch poličkách stoja fľaše troch veľkostí. Na prvej jedna veľká, tri stredne
veľké a tri malé, na strednej poličke sú dve veľké a šesť malých a na poslednej
polici sú štyri stredne veľké a šesť malých. Na všetkých poličkách je objem fliaš
rovnaký. Malá fľaša má objem pol litra. Koľko litrov je na každej poličke a aký
objem má veľká a stredne veľká fľaša?
Riešenie: Keď porovnáme objemy fliaš na 2. a 3. poličke, dostaneme, že dve veľké
fľaše majú rovnaký objem ako štyri stredne veľké fľaše, čo znamená, že jedna veľká
fľaša má rovnaký objem ako dve stredne veľké. Porovnaním 1. a 2. poličky zistíme,
že jedna veľká a tri stredne veľké fľaše majú rovnaký objem ako dve veľké a tri malé
fľaše. Keďže vieme, že veľká fľaša má rovnaký objem ako 2 stredne veľké fľaše, tak
dostávame, že 5 stredne veľkých fliaš má rovnaký objem ako 4 stredne veľké
a 3 malé fľaše. To znamená, že stredne veľká fľaša má rovnaký objem ako 3 malé
fľaše. To znamená, že stredne veľká fľaša má objem 1,5 litra a veľká fľaša má objem
3 litre.
Komentár: Úloha vám nerobila problémy. Riešenie sa dá jednoducho zapísať aj
pomocou sústavy troch rovníc s tromi neznámymi, ktorá sa veľmi rýchlo redukuje na
sústavu dvoch rovníc s dvomi neznámymi.
2. Dĺžky strán trojuholníka ABC sú v pomere 3 : 4 : 5. Trojuholník KLM, ktorého
vrcholy sú stredmi strán trojuholníka ABC, má obvod 3,6 metra. Určte dĺžky strán
trojuholníka ABC.
Riešenie: Vieme, že dĺžky stredných priečok sú polovicami dĺžok strán, ktorým
prislúchajú. To znamená, že trojuholník ABC má obvod 7,2 metra. Teraz už len
ostáva rozdeliť 7,2 metra na tri časti, ktoré sú v pomere 3 : 4 : 5. Ak si povieme, že
najkratšia strana trojuholníka ABC má dĺžku 3x metrov, kde x je nejaké kladné číslo,
potom obvod trojuholníka ABC bude
3 x + 4 x + 5 x = 12 x.
Potom dostávame jednoduchú rovnicu
12 x = 7, 2 ,
riešením ktorej dostávame, že x = 0,6 . Dĺžky strán trojuholníka ABC potom budú
1,8 metra, 2,4 metra a 3 metre.

Komentár: V riešeniach sa vyskytli drobné nepresnosti, za ktoré bol strhnutý 1 bod.
3. Tri dievčatá mali spolu 96 koráliek, ktoré si navzájom vymieňali. Prvé dievča dalo
druhému toľko koráliek, koľko malo druhé. Druhé dalo tretiemu toľko, koľko
malo tretie, a nakoniec dalo tretie prvému toľko, koľko ich práve malo prvé
dievča. Po takejto výmene budú mať všetky tri rovnako koráliek. Koľko koráliek
malo každé dievča pred výmenou?
Riešenie: Najjednoduchšie je vyjsť z posledného tvrdenia a dopočítať jednotlivé
počty koráliek spätne. Keďže mali spolu 96 a na konci mali všetky tri rovnako, na
konci mala každá z nich 32 koráliek. Keď dalo tretie dievča prvému toľko, koľko
malo prvé, a po tejto výmene malo prvé dievča 32, pred ňou muselo mať 16. To
znamená, že tretie muselo mať 32 + 16 = 48. Pri druhej výmene dalo druhé dievča
tretiemu toľko, koľko malo tretie. Keďže po tejto výmene malo tretie dievča 48 koráliek, tak pred touto výmenou malo 24 a druhé dievča malo 32 + 24 = 56. Pri prvej
výmene dalo prvé dievča druhému toľko, koľko malo druhé. Po tejto výmene malo
druhé dievča 56, takže pred ňou malo 28 a prvé dievča malo 16 + 28 = 44 koráliek.
Na začiatku malo preto prvé dievča 44, druhé 28 a tretie 24 koráliek.
Komentár: Úloha sa dala riešiť aj pomocou sústavy troch rovníc s tromi neznámymi
alebo podobnými úvahami.
4. Myslím si číslo. Odčítam od neho jeho štvrtinu a od rozdielu odčítam 3. Dostanem
to isté číslo, ako keď dvojnásobok mysleného čísla vydelím číslom 5 a k číslu,
ktoré dostanem, pripočítam 4. Aké číslo som si myslel?
Riešenie: Označme myslené číslo x. Ak od neho odčítame jeho štvrtinu, dostaneme
x 3
3
číslo x − = x . Po odčítaní troch dostávame číslo x − 3 . Dvojnásobok mysleného
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čísla delený 5 je x . Po pričítaní 4 dostávame číslo x + 4 . Ak dáme tieto dva
5
5
výrazy do rovnosti, dostávame rovnicu
3
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x − 3 = x + 4,
4
5
ktorej riešením je jediné číslo
x = 20.
Myslené číslo bolo číslo 20.

Komentár: Všetky doručené riešenia postupovali týmto spôsobom.
5. V jednom rade stojí za sebou 74 písmen, každé z nich je E alebo F. Nikde za
sebou nestoja 3 písmená E, ani 4 písmená F. Koľko najmenej a koľko najviac
písmen E a F môže byť v takomto rade?
Riešenie: Keďže rad má pevnú dĺžku 74 písmen, tak minimálny počet jedného druhu
písmeniek znamená maximálny počet druhého druhu písmeniek. Zaoberajme sa teraz
písmenami F. Keďže za sebou nesmú byť 4 písmená F, tak najdlhší reťazec písmen F
má dĺžku 3. Medzi nimi môžu byť len písmená E, tých však musí byť menej ako 3
a viac ako 0, teda môže byť len jedno alebo dve. Ak chceme maximalizovať počet
písmen F, tak písmen E musí byť najmenej, v tomto prípade jedno. To znamená, že
v rade sa budú opakovať bloky FFFE dĺžky 4. Aby sme dosiahli maximálny počet F,
musí jeden koniec začínať FFF. Keďže 74 dáva zvyšok 2 po delení 4, tak koniec radu
bude EFF. Použitých bude 18 skupín FFFE a dve písmená FF, čo znamená, že
maximálny počet písmen F je 18 ⋅ 3 + 2 = 56 .
Ak budeme minimalizovať počet písmen F, tak budeme opakovať skupiny
FEE, pričom na jednom konci začneme skupinou EE, aby sme využili EE z oboch
strán prvého F. V tomto prípade teda budeme opakovať skupinu EEF 24 krát a na
konci prídu ešte dve E. To znamená, že minimálny počet písmen F je 24.
Vzhľadom na vyššie spomenuté bude maximálny počet písmen E 50
a minimálny 18.
Komentár: Úloha vyžadovala precízne vyjadrovanie pri zdôvodňovaní minimality,
resp. maximality.
6. Vonkajšie spoločné dotyčnice dvoch kružníc sa ich dotýkajú v štyroch navzájom
rôznych bodoch. Dokážte, že tieto štyri body sú vrcholmi tetivového
štvoruholníka.
Riešenie: Vzhľadom na symetriu podľa osi, ktorá prechádza stredmi týchto dvoch
kružníc, dostávame, že vzniknutý štvoruholník je rovnoramenný lichobežník.
V každom rovnoramennom lichobežníku je však súčet protiľahlých uhlov 180°, čo
znamená, že ide o tetivový štvoruholník.
Komentár: Táto úloha ponúkala veľké množstvo ciest k správnemu riešeniu. Mohli
ste si napríklad vyjadriť jednotlivé uhly vo vzniknutých trojuholníkoch a štvoruholníkoch. Za to, že ste napísali nutnú a postačujúcu charakteristiku tetivového štvoruholníka pomocou jeho uhlov, ste mohli získať 1 bod. Ak ste sa pokúsili vyriešiť úlohu

narysovaním jedného konkrétneho prípadu, mohli ste získať v prípade správneho
postupu 1 bod, pretože takýto postup nezaručuje úspešnosť pri inej polohe
základných kružníc.

7. 29. februára 1896 hovorila istá dáma jednému pánovi: Keď uvážime, že ste boli
presne trikrát starší ako ja, keď sme sa prvýkrát stretli, že potom som ja práve
dnes taká stará, ako ste boli vtedy vy, a že keď budem mať trikrát viac rokov ako
dnes, budeme mať obaja spolu 100 rokov, môžete mi určiť, koľko budete mať
rokov najbližšieho 29. februára? Dokážete to aj vy?
Riešenie: Označme vek dámy v roku 1896 ako x a počet rokov, pred ktorými sa
prvýkrát stretli, ako l. Potom v čase ich prvého stretnutia mala dáma x − l rokov
a pán trikrát toľko, teda 3 ⋅ ( x − l ) . Keďže v roku 1896 je dáma taká stará, ako bol
pán, keď sa prvýkrát stretli, platí
3⋅( x − l) = x .
Keď bude mať dáma trikrát viac rokov ako v roku 1896, bude mať 3x rokov.
Pán bude mať v tom čase 3 ⋅ ( x − l ) + l + 2 x rokov, pretože mal v čase prvého
stretnutia 3 ⋅ ( x − l ) rokov a od tohto stretnutia uplynulo do roku 1896 l rokov a do
roku, v ktorom bude mať dáma 3x rokov, ďalších 2x rokov. Preto platí druhá rovnica
3 ⋅ ( x − l ) + l + 2 x + 3 x = 100.
Po úprave dostávame sústavu dvoch lineárnych rovníc s dvomi neznámymi x, l:
2 x = 3l ,
8 x − 2l = 100.
Dosadením vyjadrenia 2x z prvej rovnice do druhej dostávame, že
10l = 100,
čo znamená, že
l = 10 .
Dosadením tejto hodnoty do prvej rovnice dostávame, že
x = 15.
To znamená, že v roku 1896 mala dáma 15 rokov a s pánom sa stretla pred
desiatimi rokmi, keď mala 5 rokov a on 15. V roku 1896 má pán 25 rokov. Keď bude
mať dáma 45 rokov, pán bude mať 55 a súčet ich vekov bude 100 rokov.
Najbližší priestupný rok po roku 1896 je rok 1904, takže v tomto roku bude
mať pán 25 + 8 = 33 rokov.

Komentár: Túto úlohu bolo najjednoduchšie riešiť pomocou sústavy niekoľkých
rovníc s niekoľkými neznámymi. Počet neznámych bol vo vašich riešeniach od 2 po

4 v závislosti od toho, čo ste si označili ako neznáme veličiny. Najnáročnejšia bola
konštrukcia samotných rovníc, riešenie sústavy už bolo bezproblémové. Pri
záverečnej odpovedi bolo potrebné si uvedomiť, že rok 1900 nie je priestupný,
pretože je deliteľný 100 a zároveň nie je deliteľný 400. Za túto chybu ste strácali
1 bod.

8. Stred pravidelného päťuholníka ABCDE označme F a spojme ho s vrcholmi tohto
päťuholníka. Spojme aj dvojice bodov AB, BC, CD, DE a EA. Aký je najmenší
počet farieb, ktorými sa dajú ofarbiť body A, B, C, D, E a F tak, aby žiadne dva
spojené vrcholy nemali rovnakú farbu?
Riešenie: Bod F je spojený so všetkými ostatnými bodmi, takže musí mať inú farbu
(označme ju farba 1) ako vrcholy päťuholníka. Ak by sme na ofarbenie vrcholov
päťuholníka chceli použiť dve farby, tak by sa museli striedať. Avšak ak by bol
vrchol A ofarbený farbou 2, tak vrchol B by musel byť ofarbený farbou 3. Vrchol C je
spojený s bodmi B a F, takže musí byť ofarbený farbou 2. Podobne vrchol D bude
ofarbený farbou 3 a vrchol E farbou 2. Ale to je problém, pretože vrchol A je
ofarbený farbou 2. Preto tri farby nestačia. Ofarbenie bodov štyrmi farbami je už
jednoduché – napríklad vrchol F farbou 1, vrcholy A a C farbou 2, vrcholy B a D
farbou 3 a vrchol E farbou 4.
Komentár: V zadaní sme sa pýtali najprv na body a potom na vrcholy, ale všetci
riešitelia interpretovali zadanie úlohy správne.
9. Aký je polomer kružnice vpísanej do kosoštvorca, ktorého uhlopriečky majú dĺžky
6 a 8 cm?
Riešenie: Vieme, že uhlopriečky kosoštvorca sú navzájom kolmé a rozpoľujú sa.
Kosoštvorec tak rozdelia na štyri pravouhlé trojuholníky, ktoré majú odvesny
s dĺžkami 3 a 4 cm. Na základe Pytagorovej vety ľahko dopočítame, že prepona
týchto trojuholníkov má dĺžku 5 cm. Keďže stred vpísanej kružnice je priesečníkom
uhlopriečok kosoštvorca, polomer vpísanej kružnice sa rovná dĺžke výšky v na
preponu v ľubovoľnom z vyššie spomenutých pravouhlých trojuholníkov.
Na základe Euklidovej vety o výške vieme, že platí
3 ⋅ 4 = v ⋅ 5,
odkiaľ dostávame, že hľadaný polomer vpísanej kružnice je
12
v=
cm.
5
Komentár: Úloha vám nerobila ťažkosti, miestami však chýbali zdôvodnenia, prečo
majú spomínané trojuholníky veľkosti strán 3, 4 a 5 cm.

