Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Obdĺžniková záhrada má dĺžku 100 m a šírku 20 m. Vypočítajte, o koľko metrov
štvorcových sa zmenší jej úžitková plocha, ak sa ohradí okrasným plotom, ktorý
má šírku 50 cm.
2. Miško si pomyslel jedno číslo z nasledujúcej tabuľky. Zuzka hádala, potom
povedala, že hľadané číslo:
1 2 3
a) je v prvom riadku,
9 5 6
b) nie je v druhom stĺpci,
7 4 8
c) je párne,
d) je väčšie ako 3.
Miško jej potom povedal, že iba jedna zo štyroch výpovedí je pravdivá a tri
zvyšné sú nepravdivé. Ktoré číslo si Miško myslel?
3. Nájdite všetky prirodzené čísla deliteľné štyrmi, ktorých ciferný súčet sa rovná
siedmim a ciferný súčin šiestim.
4. V lichobežníku majú základne dĺžky 20 cm a 10 cm, ramená 10 cm a 4 5 cm.
Vypočítajte obsah tohto lichobežníka.
5. Na dvoch kolesách, ktoré sa zvonka dotýkajú, je natiahnutý pás. Určte jeho dĺžku,
ak polomery kolies sú 15 cm a 45 cm.
6. Dokážte, že pre ľubovoľné kladné reálne čísla x, y, z platí nerovnosť
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(Neculai Stanciu, Titu Zvonaru, Rumunsko)
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
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je definovaná predpisom an+1 = 3an − an−1 , pričom a1 = 20,

a2 = 30 . Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je 5an+1an + 1 druhou mocninou celého čísla.

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:
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