Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2012/2013
Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Máme tri škatule. Na každej je nápis, či v nej sú dve čierne guľôčky, dve biele
alebo po jednej z oboch farieb. Nápisy sú však poprehadzované tak, že ani jeden
z nich nie je pravdivý. Vašou úlohou je len na základe výberu jednej guľôčky
z jednej škatule určiť, v ktorej škatuli sú aké guľôčky.
2. Usporiadajte na stole šesť mincí tak, aby stredy ľubovoľných troch z nich tvorili
vrcholy rovnoramenného trojuholníka.
3. Do výrazu 20 : 5  2  62 doplňte zátvorky tak, aby ste dostali nasledujúci
výsledok:
a) 38,
b) 152,
c) 256.
4. Koľko je medzi prirodzenými číslami od 1 do 1 000 takých, ktoré nie sú deliteľné
ani dvomi ani tromi?
5. Nájdite všetky prirodzené čísla a, b, pre ktoré platí ab  a  b  2020 .
6. Určte počet všetkých riešení rovnice y  3 x  100 , kde x, y sú prirodzené čísla.
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.
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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 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
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 3n  1  6n   n!
n
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Termín odoslania riešení úloh 2. série: do

Riešenia zasielajte na adresu:
MATMIX – Ing. Mgr. Martin Hriňák
P-MAT, n. o.
Ambroseho 2
851 04 Bratislava
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8. 4. 2013

