Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2011/2012
Riešenia úloh 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.
Riešenie: Počet vyhovujúcich možností vypočítame tak, že od počtu všetkých možností odpočítame počet nevyhovujúcich možností. Keďže dvojičky Katarína a Martina
chcú stáť vedľa seba, nahradíme ich jednou osobou – Katarínomartinou. Počet usporiadaní štyroch osôb (Dagmara, Marián, Vladimír a Katarínomartina) do jedného radu je
4 ⋅ 3 ⋅ 2 ⋅1 = 4! = 24 , pretože na prvé miesto vľavo môžeme postaviť ľubovoľnú z týchto štyroch osôb. Na druhé miesto zľava už môžeme umiestniť len jednu z troch zvyšných osôb, na tretie miesto zľava už vyberáme len z dvoch osôb a na posledné miesto
postavíme zvyšnú osobu. Keďže výber je nezávislý, počty možností medzi sebou vynásobíme. Z týchto možností nevyhovujú tie, v ktorých stoja Marián a Vladimír vedľa
seba. Spočítame počet týchto možností. Opäť označíme Mariána a Vladimíra ako jednu
osobu – Mariánovladimíra. Počet všetkých usporiadaní troch osôb (Dagmara,
Katarínomartina a Mariánovladimír) je analogicky 3 ⋅ 2 ⋅1 = 3! = 6 . V každej z týchto
možností sú však započítané dve možnosti, lebo Marián a Vladimír sa môžu medzi
sebou vymeniť. Počet vyhovujúcich možností teda je 24 - 2 ⋅ 6 = 24 - 21 = 12 . Aj tu
sú však v každej možnosti započítané dve rôzne možnosti, lebo Katarína a Martina sa
môžu medzi sebou tiež vymeniť. Fotograf by teda musel urobiť 2 ⋅12 = 24 snímok.
Komentár: Úloha sa dala riešiť aj vypísaním všetkých možností. V takom prípade ale
bolo treba zdôvodniť, prečo už žiadne ďalšie možnosti neexistujú.
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?
Riešenie: Počet červených drahokamov označme x, počet zelených drahokamov y
a počet žltých drahokamov z. Modrých drahokamov je x, lebo ich je rovnako veľa
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ako červených. Na základe informácii zo zadania dostávame nasledujúcu sústavu
troch lineárnych rovníc s tromi neznámymi:
x + y = 156,

y + z = 178,
z + x = 192.
Keď všetky tri rovnice sčítame, dostaneme, že platí
2( x + y + z ) = 526.
Po vydelení oboch strán rovnice dvomi dostaneme rovnicu
x + y + z = 263.
Keď od tejto rovnice odčítame prvú rovnicu, dostaneme, že z = 107. Keď od nej
odčítame druhú rovnicu, dostaneme, že y = 71. Keď od nej odčítame tretiu rovnicu,
dostaneme, že x = 85. Celkovo tak dostávame, že v truhlici bolo 85 červených,
71 zelených, 107 žltých a 85 modrých drahokamov.
Komentár: Sústava lineárnych rovníc môže mať buď nula, jedno alebo nekonečne
veľa riešení. Náhodným dosádzaním rôznych čísel do rovníc síce môžeme uhádnuť
nejaké riešenie, ale ešte nevieme, či neexistujú aj nejaké ďalšie riešenia.
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?
Riešenie: Prvé číslo vpísané do políčka v i-tom riadku a j-tom stĺpci označme ai , j ,

druhé číslo vpísané do tohto políčka označme bi , j . Zo zadania ľahko nahliadneme,
že platí:
ai , j = 10(i -1) + j ,
bi , j = 10( j -1) + i.
Hľadáme políčka, v ktorých je súčet 101, teda platí
101 = ai , j + bi , j = 10(i -1) + j + 10( j -1) + i.
Úpravou tejto rovnice postupne dostaneme, že platí
101 = 11(i + j ) - 20,
121 = 11(i + j ),
11 = i + j.
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Súčet vpísaných čísel bude 101 bude v tých políčkach, v ktorých i + j = 11.
Takých políčok je 10 ([1,10],[ 2,9],[3,8],,[9,2],[10,1]) – tvoria jednu z uhlopriečok
šachovnice.
Komentár: Príklad sa dal riešiť aj nakreslením tabuľky, vpísaním všetkých čísel
a zistením súčtov vo všetkých 100 políčkach. Bol to však trochu zdĺhavejší postup.
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?
Riešenie: Označme si jednotlivé výroky takto:
A  Platón založil Akadémiu.
B  Aristoteles bol Platónovým žiakom.
C  Aristoteles študoval na Akadémii.

Podľa zadania je pravdivý tento výrok: (A  (B  C)). Takže implikácia

(A  (B  C))

je nepravdivá. Implikácia je nepravdivá len v jedinom prípade –

keď z pravdivého tvrdenia vyplýva nepravdivé tvrdenie. Preto je A pravdivý výrok,
a implikácia B  C je nepravdivá. Aby bola táto implikácia nepravdivá, B musí
byť pravdivý výrok a C nepravdivý, teda C je pravdivý výrok. To znamená, že
Platón založil Akadémiu, Aristoteles bol Platónovým žiakom a Aristoteles študoval
na Akadémii.
Iné riešenie: Výrok (A  (B  C)) je ekvivalentný s výrokom (A  (B  C)).

Ten je zase ekvivalentný s výrokom

(A  (B  (C))),

ktorý je ekvivalentný

s výrokom A  (B  C). Takáto konjunkcia troch výrokov je pravdivá práve vtedy,
keď sú pravdivé všetky tri výroky A, B, C.
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?
Riešenie: Označme vrcholy tohto lichobežníka písmenami A, B, C, D, pričom AB je
dlhšia a CD je kratšia základňa. Uhlopriečka AC delí lichobežník na dva trojuholníky
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ABC a CDA. Výška lichobežníka v je zároveň aj výškou trojuholníka ABC, aj
trojuholníka CDA. Obsah trojuholníka ABC je 12 cm2 a obsah trojuholníka CDA je
10 cm2. Pomer obsahu trojuholníka CDA k obsahu trojuholníka ABC je rovnaký ako
pomer dĺžky kratšej základne k dlhšej základni, lebo platí
1
SCDA 2 CD ⋅ v CD
=
=
.
1
SABC
AB
AB ⋅ v
2
Dosadením známych hodnôt dostávame, že platí:
CD
10 cm 2 5 CD
= =
=
.
2
12 cm
6
AB 6 cm

Z toho vyplýva, že CD = 5 cm.
Komentár: Väčšina z vás riešila príklad tak, že ste najprv zo vzťahu pre obsah trojuholníka ABC určili výšku lichobežníka v. Potom ste dĺžku kratšej základne lichobežníka vypočítali buď zo vzťahu pre obsah trojuholníka CDA, alebo zo vzťahu pre
obsah lichobežníka ABCD. Ako však vidno zo vzorového riešenia, na to, aby sme
vypočítali dĺžku kratšej základne, nemusíme vôbec zisťovať, aká je výška
lichobežníka v.
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.“
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.
Riešenie: Sluhovia klamali, takže pravdivé sú negácie ich výrokov:
1. sluha: „Niekto z nás štyroch zabil grófa. Keď som odchádzal, gróf už nežil.“
2. sluha: „Ja som neprišiel ako druhý. Keď som prišiel, gróf nebol mŕtvy.“
3. sluha: „Ja som neprišiel ako tretí. Keď som prišiel, gróf nežil.“
4. sluha: „Vrah prišiel po mne. Keď som prišiel, gróf ešte nebol mŕtvy.“
Pri príchode druhého a štvrtého sluhu gróf ešte žil, preto museli prísť skôr ako
prvý a tretí sluha. Druhý sluha neprišiel ako druhý, takže musel prísť ako prvý,
a preto ako druhý prišiel štvrtý sluha. Tretí sluha neprišiel ako tretí, takže musel prísť
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ako posledný. Ako tretí prišiel prvý sluha. Vrah prišiel až po návšteve štvrtého sluhu.
Štvrtý sluha teda nemohol zabiť grófa. V čase odchodu prvého sluhu bol už gróf
mŕtvy, čiže grófa zabil prvý sluha.
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?
Riešenie: Podstava pravidelného šesťbokého hranola je pravidelný šesťuholník. Ten
sa skladá zo šiestich rovnostranných trojuholníkov. Obsah rovnostranného
trojuholníka so stranou dĺžky 3 mm sa rovná
1
3
9 3
⋅ 3⋅
⋅ 3 mm 2 =
mm 2 .
2
2
4
Obsah pravidelného šesťuholníka sa potom bude rovnať

9 3
27 3
mm 2 =
mm 2 .
4
2
Hranol má výšku 12 mm, takže jeho objem vypočítame ako
6⋅

27 3
mm3 = 162 3 mm3 .
2
Plást tvorí 350 komôrok, teda objem celého plástu je
12 ⋅

350 ⋅162 3 mm3

98 207 mm3 .

Jeden liter je 1 000 000 mm3, takže v celom pláste je po jeho naplnení je približne
0,098 litra medu.
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.
Riešenie: k-ty člen postupnosti označme ako ak . Pozrime sa, ako vyzerá niekoľko

prvých členov tejto postupnosti. Prvý člen je a1 = 2011. Druhý člen je

a2 =

a1
2011
2011
2011
=
=
=
.
a1 + 1 2011 + 1 2012 1⋅ 2011 + 1
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Tretí člen postupnosti je
2011
a
a3 = 2 = 2012 =
a2 + 1 2011 + 1
2012
Štvrtý člen postupnosti je
2011
a
a4 = 3 = 4023 =
a3 + 1 2011 + 1
4023

2011
2011
2011
2012
=
=
.
2011 2012 4023 2 ⋅ 2011 + 1
+
2012 2012

2011
2011
2011
4023
=
=
.
2011 4023 6034 3 ⋅ 2011 + 1
+
4023 4023
2011
. Dokážeme to
Na základe toho môžeme odhadnúť, že platí ak =
(k -1)⋅ 2011 + 1

matematickou indukciou.
Prvý krok indukcie sme už spravili – dokázali sme, že to platí pre k = 1, 2, 3, 4.
2011
, tak
Teraz dokážeme, že pre každé prirodzené číslo k platí: Ak ak =
(k -1)⋅ 2011 + 1
ak +1 =

2011
:
k ⋅ 2011 + 1

2011
2011
(k -1)⋅ 2011 + 1
(k -1)⋅ 2011 + 1
2011
a
.
ak +1 = k =
=
=
2011
2011 + (k -1)⋅ 2011 + 1 k ⋅ 2011 + 1
ak + 1
+1
(k -1)⋅ 2011 + 1
(k -1)⋅ 2011 + 1
Tým sme pomocné tvrdenie dokázali a na základe neho dostávame, že 2011-ty
2011
člen postupnosti sa rovná
.
2010 ⋅ 2011 + 1
Komentár: Ak pre prvé štyri členy postupnosti platí, že ak =

2011
, ešte
(k -1)⋅ 2011 + 1

nemôžeme tvrdiť, že to platí pre všetky členy postupnosti. Čo keby to už pre piaty
člen neplatilo? Toto tvrdenie musíme dokázať, vhodným prostriedkom na to je
matematická indukcia.
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