Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Dve dvojičky, Katarína a Martina, sa chceli vyfotografovať spolu s Dagmarou,
Mariánom a Vladimírom. Nevedeli, ako sa majú všetci vedľa seba postaviť do
jedného radu. Fotograf splnil podmienku dvojičiek, že chcú stáť vedľa seba, a tiež
vedel, že Marián a Vladimír vedľa seba stáť nikdy nebudú. Určte, koľko snímok by
musel urobiť fotograf, aby zachytil všetky možnosti, ako môžu deti vedľa seba stáť.
2. Miško s kamarátkou Miškou našli na povale starú drevenú truhlicu. V nej bol
ukrytý poklad – červené, zelené, žlté a modré drahokamy. Červených a zelených
drahokamov je spolu 156, zelených a žltých je dohromady 178, žltých a modrých
je spolu 192. Pritom červených drahokamov je rovnako veľa ako modrých. Koľko
drahokamov z každej farby bolo v truhlici?
3. Majme šachovnicu s rozmermi 10×10 políčok. Najprv do každého políčka
vpíšeme čísla 1 až 100 po riadkoch, t. j. do prvého riadka zľava doprava 1, 2, 3,
..., 10, do druhého 11, 12, ..., 20, až do políčka vpravo dole vpíšeme 100. Potom
napíšeme do týchto políčok čísla 1 až 100 aj po jednotlivých stĺpcoch, t. j. do
prvého stĺpca zhora nadol 1, 2, 3, ..., 10, do druhého 11, 12, ..., 20, až do políčka
vpravo dole vpíšeme 100. Koľko bude takých políčok, v ktorých sa súčet čísel
do nich vpísaných rovná 101?
4. Nie je pravda, že ak Platón založil Akadémiu, tak v prípade, že Aristoteles bol
jeho žiakom, neštudoval na Akadémii. Rozhodnite, či je možné na základe tejto
pravdivej informácie odpovedať na otázky:
a) Založil Platón Akadémiu?
b) Bol Aristoteles Platónovým žiakom?
c) Študoval Aristoteles na Akadémii?
5. Lichobežník je rozdelený jednou uhlopriečkou na dva trojuholníky, ktorých
obsahy sú 10 cm2 a 12 cm2. Jeho dlhšia základňa má dĺžku 6 cm. Akú dĺžku má
kratšia základňa tohto lichobežníka?
6. V zámku našli mŕtveho grófa. Podozriví boli štyria jeho sluhovia. Vyšetrovateľ od
svedkov zistil, že každý z jeho sluhov bol v sledovanom čase v zámku práve raz.
Pred výsluchom sa sluhovia dohodli, že budú hovoriť samé klamstvá. Každý
z nich uviedol dve výpovede:
1. sluha: „Nikto z nás štyroch nezabil grófa. Keď som odchádzal, gróf ešte žil.“
2. sluha: „Ja som prišiel ako druhý. Keď som prišiel, gróf bol mŕtvy.“
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3. sluha: „Ja som prišiel ako tretí. Keď som prišiel, gróf žil.“
4. sluha: „Vrah neprišiel po mne. Keď som prišiel, gróf bol už mŕtvy.“
Zistite, ktorý zo sluhov zabil grófa, a v akom poradí u neho boli.
7. Med je zdravou a výživnou súčasťou potravy. Včelí plást je tvorený komôrkami,
ktoré majú tvar pravidelného šesťbokého hranola so stranou 3 mm a výškou
12 mm. Koľko litrov medu je v celom pláste po jeho naplnení, ak plást tvorí
približne 350 komôrok?
8. Majme postupnosť čísel, ktorej prvý člen sa rovná 2011. Druhý člen tejto
postupnosti dostaneme ako podiel prvého člena a čísla o jeden od neho väčšieho.
Tretí člen takisto dostaneme ako podiel hodnoty druhého člena a čísla o jeden od
neho väčšieho. Postupne takto vytvoríme postupnosť čísel, z ktorých každé
nasledujúce je podielom predchádzajúceho člena a čísla o jeden od neho väčšieho.
Určte 2011. člen tejto postupnosti.
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.
∞

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:

( 2n

2

n

+ 3n + 1) ≥ 6n ⋅ ( n!)
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Termín odoslania riešení úloh 1. série: do
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28. 11. 2011

Riešenia zasielajte na adresu:
P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák – MATMIX
P. O. BOX 2
814 99 Bratislava 1
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