Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Janko, Anička a Peter sú súrodenci. V tomto roku má Anička dvakrát toľko rokov
ako Janko. O tri roky bude mať Janko polovicu Petrovho veku a pred tromi rokmi
mal Peter dvakrát toľko rokov ako Anička. Určte vek každého z nich.
2. V košíku sú len dubáky a muchotrávky – spolu 30 húb. Keď vytiahneme
ľubovoľných 12 húb z košíka, bude medzi nimi určite aspoň jeden dubák. Keď
vytiahneme ľubovoľných 20 húb z košíka, bude medzi nimi určite aspoň jedna
muchotrávka. Koľko je v košíku dubákov a koľko muchotrávok?
3. Nájdite dve päťciferné čísla, ktorých súčet dáva 123 456, pričom požadujeme, aby
jeden zo sčítancov mal tri cifry rovnaké a aby sa medzi použitými ciframi
nevyskytovala jednotka.
4. Pri otváraní športových hier nastupovali vlajkonosiči s vlajkami jednotlivých
štátov. Pri prvej oslavnej salve nastúpila prvá skupina vlajkonosičov. Pri druhej
salve nastúpili ďalší vlajkonosiči a zaradili sa tak, že medzi každých dvoch
vlajkonosičov na štadióne sa postavil ďalší vlajkonosič. Pri ďalšej salve znova
medzi každú dvojicu vlajkonosičov pristúpil ďalší. Po tretej salve stálo na ploche
štadióna 113 vlajkonosičov. Koľko vlajkonosičov nastúpilo pri prvej salve?
5. Kam treba dať vo výraze 5 000 – 4 999 + 4 998 – ... + 4 – 3 + 2 – 1) ľavú
zátvorku, aby vyšiel výsledok 2013?
6. Dvojciferné číslo nazývame „súčtosúčinové“, ak preň platí, že súčet jeho číslic so
súčinom jeho číslic sa rovná tomuto číslu (napr. 39  3  9  3  9 ). Určte súčet
všetkých súčtosúčinových čísel.
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 4 024 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 013-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 013.
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:
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 3n  1  6n   n!
n
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Termín odoslania riešení úloh 1. série: do
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