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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematika božská, prečo si tak málo uctievaná? Pravda sa málo
páči, ľud miluje zábavu.
Stanislav Vydra

Redakčná pošta

Milí čitatelia!

Opäť sa stretávame v ďalšom roku na stránkach nášho časopisu. V tomto čísle vám
okrem článkov z histórie matematiky prinášame aj sadu maturitných úloh – ak ich
zvládnete, maturita bude pre vás určite hračkou.
Korešpondenčná súťaž má za sebou prvé kolo – sme radi, že po niekoľkých
rokoch sme nemuseli pristúpiť k nulovaniu bodov za odpisovanie. Do riešenia úloh
druhej série sa môžete zapojiť, aj keď ste sa nezapojili do riešenia úloh prvej série –
pre najúspešnejších riešiteľov druhej série, ktorí neriešili prvú sériu, máme
pripravené zaujímavé ceny.
Keďže sa vám v niekoľkých posledných sériách korešpondenčnej súťaže
nepodarilo vyriešiť úlohy 9 – 14, zavádzame od tejto série špeciálny bonus za ich
správne vyriešenie – dva body za každú, ktorú vyriešite. Pri skoro úplnom vyriešení
bude bonus jeden bod.
Stále platí naša ponuka pre hromadný odber časopisu – v prípade, že si na školu
objednáte 10 kusov časopisu, môžete si ako bonus vybrať jednu z kníh Metódy
riešenia matematických úloh a Netradičné metódy vo vyučovaní matematiky, ktoré
sme pred niekoľkými rokmi vydali.
Martin Hriňák

Stanislav Vydra – profesor matematiky na pražskej univerzite
Uznávaný pedagóg
Za 30 rokov svojho pôsobenia vzdelával viac než 10 000 študentov. Od roku 1772
bol profesorom matematiky na univerzite v Prahe. Stal sa výraznou postavou prvej
generácie českého národného obrodenia. Svojich žiakov viedol nielen k matematickej
kultúre, ale aj k vzťahu k českému jazyku a literatúre.
Životný osud
Pochádzal z mesta Hradec Králové, kde sa narodil 13. novembra
1741, chodil do gymnázia a v roku 1757 vstúpil aj do jezuitskej
rehole. Ako novic bol dva roky v Brne. V pražskom Klementíne
si rozšíril svoje vzdelanie aj o francúzštinu i históriu. Matematiku
a filozofiu vyštudoval v rokoch 1762  1764 u J. Steplinga
a J. Tesánka v Prahe. Po krátkom pôsobení v Jičíne sa stal v roku
1766 Steplingovým asistentom pri astronomických pozorovaniach. Po vysvätení za kňaza v roku 1769 učil opäť v Jičíne, potom bol farárom vo
Vilémove (1771  1772). Profesorom elementárnej matematiky na pražskej univerzite sa stal na Steplingov návrh v roku 1771 a na tomto mieste úspešne pôsobil aj po
zrušení jezuitského rádu v roku 1773. V rokoch 1789 až 1799 bol zvolený za dekana
filozofickej fakulty a od roku 1800 bol aj rektorom Karlo-Ferdinandovej univerzity.
V roku 1803 oslepol. Zomrel na mŕtvicu 3. decembra 1804.
Vzťah k matematike a vedám prírodným
Keď bol poverený vedením úvodného kurzu pre študentov filozofickej fakulty (trval
dva až tri roky), svoje miesto v ňom mali aj matematické vedy (vtedy tam patrili
okrem matematiky aj fyzika, mechanika a zememeračstvo). Od roku 1752 bola
elementárna matematika povinná pre študentov 1. ročníka a od roku 1775 sa
vyučovala aj aplikovaná matematika pre poslucháčov 2. ročníka. Neskôr tam
pribudol aj úvod do diferenciálneho a integrálneho počtu s jednoduchými geometrickými a mechanickými aplikáciami.
Vydra bol zodpovedný učiteľ sústredený predovšetkým na pedagogický prístup a didaktický výklad. Od roku 1784 sa začala vyučovať matematika na univerzite namiesto latinsky nemecky. Medzi
vzdelancov sa dostávali učebnice zo zahraničia a začala vznikať
profesia odborného učiteľa matematiky. Stanislav Vydra dosiahol
vynikajúcu pedagogickú zručnosť i didakticko-motivačnú tvorivosť. Vo svojich Epigrammatách z roku 1804 uviedol v 7. epigrame: Quare tam paucis grata est divina Mathesis? Paucis vera
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placent, ludicra vulgus amant. (Matematika božská, prečo si tak málo uctievaná?
Pravda sa málo páči, ľud miluje zábavu.) Veľmi pôsobivo spájal výučbu matematiky
s pripomienkami významných udalostí v dejinách Čiech a Moravy. V známom diele
Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cultae (1778) uviedol životopisy
98 matematikov, fyzikov a astronómov, ktorí sa narodili alebo pôsobili v českých
krajoch. Vydrom pripravovanú učebnicu Počátky aritmetiky vydal v roku 1806 jeho
žiak a nástupca profesor J. Jandera.
Buditeľská láska k českému jazyku
Stanislav Vydra patril k popredným predstaviteľom národného
obrodenstva v Čechách (jeho portrét podal aj A. Jirásek v diele
F. L. Vĕk alebo J. Jungman v Elégii na smrť S. Vydru). Rozvíjal
poznatky o českom jazyku a literatúre. Napísal aj životopis Bohuslava Balbína (1621  1688) známeho českého, latinsky píšuceho,
historika, ktorý spísal diela Učené Čechy, Výber z dejín Čiech,
Obrana jazyka slovanského, zvlášť českého. Páter Vydra bol
vynikajúci rečník, jeho kázne na významné cirkevné sviatky (aj
v češtine) v pražských kostoloch boli navštevované veriacimi
v pomerne hojnom počte. Možno aj preto si umyslil počátky všeho matematického
umění v jazyku vlasteneckém vydati.
Trvalá spomienka
Ovplyvnil naozaj mnohých poslucháčov. Bol uznávaný a vážený
v kruhoch cirkevných, občianskych i akademických. Dodnes je
v budove MFF UK na Karlove (matematický ústav; na schodisku
pred veľkou posluchárňou) v Prahe umiestnená busta S. Vydru,
ktorú vytvorili v roku 1814. Študenti si tak môžu pripomenúť aj
zásluhy tohto obetavého učiteľa matematiky, ktorý sa nezištne
zaslúžil o šírenie matematickej kultúry.
Dušan Jedinák

Zmaturujem z matematiky?
Skúste si vyriešiť aspoň niekoľko klasických maturitných úloh a porovnajte
s pripojenými výsledkami. Prajem odvahu i rozvahu.
1. Najväčší spoločný deliteľ mnohočlenov a3 – 1 a a3  a2 + a – 1 je
c) a
d) a – 1
a) 1
b) a2 – 1
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2. Koľko percent z 20199 je 20200?
a) 200 %
b) 500 %

c) 1 000 %

d) 2 000 %

3. Stanovte obsah rovnobežníka, ak je jeho obvod 90 a polomer vpísanej kružnice 8.
a) 90
b) 180
c) 270
d) 360

x-2
<1?
x +1
b) x  -2;1)

4. Pre ktoré reálne čísla platí

a) x  R  {1}

c) x  (-1; ¥)

d) x  (-¥;-1)

5. Ktorý vzťah pre výpočet obsahu S trojuholníka ABC so stranami a, b, c, vnútornými uhlami α, β, γ a výškami va, vb, vc je správny?
a ⋅ b ⋅ sin 
a +b+c
a) S =
b) S = s ⋅ ( s - a )⋅ ( s - b)⋅ ( s - c ) , kde s =
2
2
a +b
a ⋅ vc
c) S =
d) S =
c
2
6. Ktoré dve funkcie f1, f2 sa navzájom rovnajú pre všetky reálne čísla?

a) f1: y = x 2 ; f2: y = x

b) f1: y =

x+3
x+3
; f2: y =
x -3
x -3

x 2 -1
d) f1: y =
; f2 : y = x - 1
x +1
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c) f1: y = sin x ; f2: y = cos x -1

7. Pre trojuholník ABC platí: |AB| = 11 cm, |BC| = 7 cm, |AC| = 8 cm. D je päta výšky
na stranu AB. Polomer kružnice opísanej trojuholníku DBC má potom veľkosť
a) 3,5 cm
b) 4 cm
c) 4,5 cm
d) 5 cm
8. Stanovte hodnotu log 4 (log 4 4) .

a) 0

b) 1

9. Oborom pravdivosti nerovnice
a) Æ
b) R

c) 2

d) 4

2 x - x 2 < 1 + x v reálnych číslach je
c) 2;¥)
d) 0;2

10. Vypočítajte polomer r kružnice opísanej trojuholníku ABC, ak c = 27, γ = 78°.
a) 13, 2
b) 13,5
c) 13,8
d) nedá sa určiť
11. Stanovte počet všetkých možných trojciferných prirodzených čísiel s rôznymi
číslicami, ktoré možno vytvoriť z cifier 0, 1, 2, 3, 4, 7.
a) 50
b) 75
c) 100
d) 125
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12. Stanovte súčet prvých trinástich členov aritmetickej postupnosti, v ktorej platí
a2 + a4 + a6 + a8 + a10 + a12 = 90.
a) 180
b) 195
c) 270
d) nedá sa určiť
¥

13. Pre ktoré p platí v geometrickej postupnosti s kladnými členmi {a p } p=1 rovnosť

a p = a15 ⋅ a43 ?
a) pre žiadne

b) p = 13

c) p = 29

d) p = 45
x

æ 2 p -1ö÷
14. Stanovte všetky p  R, pre ktoré je funkcia y = çç
klesajúca na R.
çè 3 ÷÷ø
b) p  R+

a) p  (0,5 ; 2)

c) p  -1;1

d) p  R-

15. Počet priesečníkov grafov funkcií y = sin x a y = sin(2x) v intervale - ;2 je

a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

16. Stanovte rovnicu dotyčnice ku krivke y = 3x4 – 5x2 + 4 v bode T[1; 2].
a) 2x + y = 0
b) x – 2y + 5 = 0
c) y = 2x
d) 2y = x – 5
17. Vrchol paraboly y = x2 + 4x + 1 má súradnice
a) V = [2; 3]
b) V = [2; 13]
c) V = [2; 3]

d) V = [2; 3]

18. Prienik kocky ABCDEFGH s rovinou STD, kde S je stred hrany EF a T stred hrany FG, je
a) trojuholník b) štvoruholník c) päťuholník d) šesťuholník

x2 + 5 - 3
19. Stanovte lim
.
x 2
x-2
a) 0

b)

2
3

c)

3
2

d) neexistuje

20. Stanovte obsah rovinného útvaru ohraničeného krivkami y = x 2 a y 2 = x .

a)

2
3

b)

1
3

c)

1
4

d)

1
2

21. Stanovte rozmery valca, ktorý má pri danom objeme V = 16 minimálny povrch.
a) r = 2 ; v = 4 b) r = 4 ; v = 1 c) r = 1 ; v = 16 d) r = 2 ; v = 2

Dušan Jedinák
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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
5

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
8

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.

Zmaturujem z matematiky?
Správne odpovede: 1. d; 2. d; 3. d; 4. c; 5. b; 6. a; 7. a; 8. a; 9. d; 10. c; 11. c; 12. c;
13. c; 14. a; 15. c; 16. a; 17. c; 18. c; 19. b; 20. b; 21. a
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Výsledková listina po 1. sérii korešpondenčnej súťaže
Por.

Priezvisko

Meno

Kategória Škola

1 2 3 4 5 6 7 8 Spolu

1

Doboš

Norbert

C

G Š. Moysesa Moldava nad Bodvou

3 5 5 5

18

1

Šmelko

Adam

C

G Š. Moysesa Moldava nad Bodvou

5 3 5 5

18

1

Zahumenský Adam

B

Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín

4

Jenis

Sebastián

Z

G Š. Moysesa Moldava nad Bodvou

4

Harajda

Gabriel

C

G Š. Moysesa Moldava nad Bodvou

6

Bujdáková

Kristína

B

OA Šurany

7

Dlugošová

Michaela

Z

ZŠ s MŠ Poprad, Francisiho 832/21

8

Bahíková

Angelika

B

OA Šurany

9

Babínová

Silvia

B

OA Šurany

10

Pastirčák

R.

Z

G Š. Moysesa Moldava nad Bodvou

0

10

Hlinka

Filip

B

OA Šurany

0

5 5 5 3
4 5 5 3

18
17

3 5 5 4

17

5 3 5
4 3 4 0

13
11

5

3

8

5

5

Zadania úloh 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Máme k dispozícii dve vedrá, jedno 17-litrové a druhé 9-litrové, a neobmedzený
zdroj vody. Vašou úlohou je do 17-litrového vedra naliať presne 13 litrov vody.
2. Doplňte pyramídu tak, aby platilo, že každý prvok je súčet tých dvoch, ktoré sa
nachádzajú pod ním (okrem posledného riadku):

3. Určte dĺžku a šírku obdĺžnikovej záhrady, keď viete o nej tieto informácie: Keby
šírka zostala taká, aká je, a dĺžka by bola 30 metrov, bol by obsah o 120 m2 menší
než v skutočnosti. Pri nezmenenej šírke a dĺžke 40 m by mala záhrada obsah
o 80 m2 väčší než skutočne má.
4. Neviem si spomenúť na Tomášove číslo. Pamätám si len, že:
 Je šesťmiestne.
 Trojciferné číslo tvorené prvými troma ciframi (v takom poradí, ako sú
v Tomášovom čísle) je štvrtinou trojciferného čísla tvoreného druhými
troma ciframi z Tomášovho čísla (taktiež v poradí).
11

 Prostredné dve číslice sú rovnaké.
 Druhá číslica je dvojnásobok prvej.
 Tretia číslica je buď dvojnásobok prvej, alebo o 3 väčšia.
Viete zistiť Tomášovo číslo?
5. Ornament pečate je znázornený na obrázku. Vypočítajte polomer kruhu za predpokladu, že malý obdĺžnik vľavo hore má rozmery 1 cm x 2 cm.

6. Dominik pozoroval sedačkovú lanovku na vrcholku magickej hory. Vyhliadol si
jednu sedačku a chcel zistiť, za ako dlho urobí celý okruh, teda zo spodnej stanice
späť do spodnej stanice. Keď bola jeho sedačka v spodnej stanici, zapol stopky.
Spočiatku spodnou stanicou prechádzala každých 8 sekúnd jedna sedačka. No po
3 minútach a 28 sekundách lanovku pustili rýchlejšie a teraz spodnou stanicou
prechádzali sedačky každých 5 sekúnd. Keď sa Dominikova sedačka vrátila do
spodnej stanice, vypol stopky. Ukazovali 11 minút a 13 sekúnd. Koľko sedačiek
mala lanovka?
7. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel dokážeme vybrať dve také,
ktorých súčet alebo rozdiel bude deliteľný desiatimi.
8. Predpokladajme, že každý bod roviny je ofarbený jednou z dvoch farieb. Dokážte,
že potom pre jednu z týchto dvoch farieb platí, že pre každé kladné reálne číslo
existuje dvojica bodov ofarbených touto farbou, ktorých vzdialenosť sa rovná
tomuto číslu.
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.
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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 n1


je definovaná predpisom an1  3an  an1 , pričom a1  20,

a2  30 . Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je 5an1an  1 druhou mocninou celého čísla.
14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:

 2n

2

 3n  1  6n   n!
n

2

Termín odoslania riešení úloh 2. série: do

16. 4. 2012

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

Čriepky z histórie matematickej kultúry
Stredoveká zbierka úloh
Ani v „temnom“ stredoveku nebola matematika mŕtva. Na dvore
Karola Veľkého v Aachene sa okolo roku 775 používala jedna
z prvých zbierok zaujímavých úloh z matematiky s podnetným
názvom Úlohy na cibrenie umu mladých. Jej autorom bol učiteľ,
filozof i básnik Alcuin z Yorku (asi 735 – 804), pôvodným
keltským menom Alh-win, t. j. priateľ chrámu). Už v tejto učebnici sa vyskytuje známa úloha o pltníkovi, vlkovi, koze a kapuste. Skúste zdokonaliť svoje myslenia vyriešením úlohy: Ako rozdeliť sto mincí medzi
sto osôb, aby muži dostali po troch, ženy po dvoch a každé dve deti spolu po jednej
minci. Už vo svojej dobe vzdelanec Alcuin vedel: Rozumne sa pýtať znamená
vyučovať.

Dušan Jedinák
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