Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2013/2014
Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Keď gepard začal prenasledovať antilopu, bola medzi nimi vzdialenosť 60 metrov.
Antilopa unikala rýchlosťou 15 m/s, gepard ju dobehol za 12 sekúnd. Akou
rýchlosťou bežal gepard?
2. Z 200 žiakov, ktorí podali prihlášku na gymnázium, bol prijatý každý druhý.
Pritom bolo prijatých 35 % prihlásených dievčat a nebolo prijatých 40 %
prihlásených chlapcov. Koľko chlapcov a dievčat sa hlásilo na gymnázium
a koľko chlapcov a dievčat prijali?
3. V klobúku je päť loptičiek a na každej z nich je napísané práve jedno prirodzené
číslo. Súčet čísel na loptičkách v klobúku je 27 a čísla na ľubovoľných dvoch
loptičkách sa líšia aspoň o dva. Dokážte, že v klobúku nie je loptička s číslom 6.
4. Aký najväčší počet kráľov môžeme umiestniť na šachovnicu 8x8 tak, aby sa
žiadni dvaja neohrozovali? Kráľ ohrozuje všetky políčka, ktoré susedia
s políčkom, na ktorom sa nachádza. Na jednom políčku môže byť len jeden kráľ.
5. Ukážte, že prirodzené číslo n možno vyjadriť ako súčet štyroch po sebe idúcich
prirodzených čísel práve vtedy, keď n 10 a n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi.
6. Dokážte, že pre ľubovoľné reálne čísla a, b platí nerovnosť a 4

b4

a 3b ab3 .

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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