Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Ideálny muž podľa Martiny je vysoký, čiernovlasý a pekný. Pozná štyroch mužov,
ktorí sa volajú Andrej, Boris, Cyril a Daniel. Len jeden z nich má všetky tri
vlastnosti, ktoré Martina požaduje. Okrem toho vieme, že:
• Len traja muži sú vysokí, len dvaja čiernovlasí a len jeden pekný.
• Každý z tých štyroch mužov má aspoň jednu z požadovaných vlastností.
• Andrej a Boris majú rovnakú farbu vlasov.
• Boris a Cyril sú rovnako vysokí.
• Spomedzi Cyrila a Daniela je vysoký najviac jeden.
Ktorý z týchto štyroch mužov spĺňa všetky Martinine požiadavky?
2. Otec sa v záhrade rozhodol postaviť altánok. Keby každý deň pracoval 1,5 hodiny,
celá stavba by mu trvala 8 dní. Koľko hodín denne by musel pracovať, aby bola
stavba hotová o dva dni skôr?
3. Ak ide mág Xerius navštíviť priateľa pešo a naspäť sa vezie na voze, trvá mu
cesta hodinu a pol. Ak ide na voze tam i nazad, trvá mu celá cesta 30 minút.
Koľko mu trvá cesta, ak ide tam aj späť pešo? (Pešo aj vozom ide rovnomerným
priamočiarym pohybom.)
4. Do uzavretej nádrže tvaru pravidelného štvorbokého hranola sa má zmestiť 20 hl
vody. Výška nádrže je 1,26 m. Koľko štvorcových metrov plechu sa spotrebuje na
jej vyhotovenie, keď pridáme 5 % plechu na spoje a odpad?
5. Nájdite osemciferné číslo (označme si ho X), pre ktoré platí: X sa skladá len
z cifier 1, 2, 3 a 4. Keď X rozdelíme v polovici na dve štvorciferné čísla a potom
pravé odpočítame od ľavého, dostaneme 2222. Keď od X odpočítame X napísané
odzadu, dostaneme 33108867. Nájdite všetky riešenia.
6. Vypočítajte plochu, ktorú zaberá písmeno V na nasledujúcom obrázku:

7. Dokážte, že číslo 17 − 12 2 + 17 + 12 2 je prirodzené.
8. Nájdite všeobecné vyjadrenie pre n-tý člen postupnosti
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9. Dokážte, že číslo 21092 − 1 je deliteľné číslom 10932.
10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami rovnice 2m − 3n = 7.
11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 003.
12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je väčší ako ich súčet.
Dokážte, že potom platí nerovnosť
a 2 + b 2 + c 2 ≥ 3abc.
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13. Postupnosť {an }n=1 je definovaná predpisom an+1 = 3an − an−1 , pričom a1 = 20,
a2 = 30 . Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je 5an+1an + 1 druhou
mocninou celého čísla.

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:
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