Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Stretli sa lev a zajac. O levovi je známe, že v pondelok, utorok a stredu vždy
klame, ale v ostatné dni hovorí pravdu. O zajacovi je známe, že klame vždy vo
štvrtok, piatok a sobotu a v ostatné dni hovorí pravdu.
Lev hovorí: „Včera sa na mňa usmiala krásavica Elza!“
Zajac: „Aj na mňa sa usmiala. A aký si mal včera deň?“
Lev: „Klamací. A ty?“
Zajac: „Klamací.“
Ktorý deň v týždni sa stretli lev a zajac a na ktorého z nich sa usmiala Elza?
2. V biochemickom laboratóriu skúmajú rýchlosť rozmnožovania dvoch nových
druhov baktérií. Do jednej skúmavky dali niekoľko baktérií druhu Bacillus Acos,
do druhej skúmavky dali 3-krát viac baktérií druhu Bacillus Becos. O 24 hodín
mali mali v prvej skúmavke 500 000 baktérií druhu Bacillus Acos, v druhej
1 000 000 baktérií druhu Bacillus Becos. V oboch skúmavkách pribudlo za
24 hodín rovnako veľa baktérií. Koľko baktérií druhu Bacillus Acos bolo na
začiatku v skúmavke?
3. Reklamná firma vyrába seriálové reklamné plagáty. Lepí ich na obdĺžnikové
bilbordy s rozmermi 1,5 m a 2 m. Najprv nalepí na bilbord dva plagáty
s neúplnými informáciami o nejakom výrobku a po týždni ich čiastočne prelepí
tretím plagátom, ktorým informáciu doplní. Tretí plagát nalepí tak, aby viditeľné
časti všetkých troch plagátov mali rovnaký obsah. Všetky plagáty tejto firmy, aj
tretím plagátom prekryté časti, majú tvar obdĺžnika s celočíselnými rozmermi
v decimetroch. Na obrázku je znázornená časť bilbordu s trojicou plagátov.
Posledný z trojice plagátov má rozmery 5 dm x 8 dm. Prekryté časti majú obsahy
8 dm2 a 12 dm2. Aké rozmery mali prvé dva plagáty?

4. Jano a Jaro sa radi hrajú Človeče nehnevaj sa. V tejto hre veľa hádžu hracími
kockami a snažia sa na ne zapôsobiť. Napríklad tak, že im rozprávajú hádanky.
Prípadne aj sebe. „Ak by som zobral kocku, ktorá by mala stranu dvakrát väčšiu
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než moja a vážila štyrikrát toľko ako moja, tak by som zistil, že má štyrikrát
väčšiu hustotu, než má voda.“ Koľko váži moja kocka, ak jedna strana má dĺžku
5 cm?

5. Judita a Petra trénujú cezpoľný beh v mestskom lesoparku. Judita prebehne trať od
zastávky autobusu po studničku za 12 minút, Petra za 20 minút. Vyštartovali
súčasne od zastávky. Keď Judita dobehla k studničke, otočila sa a bežala späť po
tej istej ceste. O chvíľu sa stretla s Petrou. Po koľkých minútach od ich stretnutia
dobehla Petra k studničke?
6. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel dokážeme vybrať dve také,
ktorých súčet alebo rozdiel bude deliteľný desiatimi.
7. 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.
8. Dokážte, že číslo 21092 − 1 je deliteľné číslom 10932.
9. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami rovnice 2m − 3n = 7.
10. 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.
11. 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.

12. Postupnosť

∞

{an }n=1

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 mocni-

nou celého čísla.

13. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:
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+ 3n + 1) ≥ 6n ⋅ ( n!)
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Termín odoslania riešení úloh 1. série: do
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18. 11. 2015

Riešenia zasielajte na adresu:
Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Čriepky z histórie matematickej kultúry
Aj na prvých univerzitách študovali matematiku
Koncom 11. storočia boli v kresťanskej Európe len kláštorné a katedrálne školy
(v roku 529 vznikla rehoľa benediktínov (modli sa a pracuj), v roku 1084 rehoľa
kartuziánov a v roku 1098 rehoľa cisterciánov). Králi a pápeži obdobia vrcholnej
scholastiky začali zakladať prvé univerzity (universitas magistrorum et scholarium
– spoločenstvo (združenie, komunita) učiteľov a študentov). Najskôr vznikali len
jednotlivé fakulty (právnická v Bologni asi 1088 – 1119, lekárska v Salerne okolo
roku 1150). Neskôr a postupne všetky fakulty (teologická, právnická, lekárska
a filozofická) s právom slobodne vyučovať a študovať, usmerňovať duchovnú
činnosť smerom k múdrosti.
Matematika sa študovala v rámci siedmich slobodných umení. Medzi mestá
s najstaršími univerzitami patria: Bologna (1148), Paríž (1150), Oxford (1167),
Montpelier (1181), Modena (1182), Cambridge (1209), Padova (1222), Neapol
(1224), Salamanka (1225), Toulose (1229), Praha (1348), Krakov (1364), Viedeň
(1365), Heidelberg (1368), Bratislava (1467).
Vyjadrenie z 13. storočia
V polovici trinásteho storočia bol známy ako matematik aj Jordanus Nemorarius
(asi 1225 – 1260), autor prác Aritmetika vyložená v desiatich knihách,
O trojuholníku, Objasnenie algoritmu, Objasnenie zlomkov, O daných číslach. V tej
posledne menovanej publikácii je ukázané, ako sa dajú určiť dve čísla, ak poznáme
ich súčet a rozdiel. Pretože vtedy sa riešenia matematických úloh vyjadrovali slovne,
posúďme výhody dnešného symbolického zápisu. Spomínanú úlohu riešili takto:
Pretože menší diel a rozdiel tvoria spolu väčší diel, tak menší diel so sebou samým
a s rozdielom dáva celok. Teda ak bol rozdiel odčítaný od celku, bude daný
dvojnásobok menšieho dielu. Ak ten bude rozpolený, bude tým daný menší diel a tým
aj diel väčší.
Zapíšme to dnešnými zvykmi: Označme si sčítance x, y a nech je y väčší z nich.
Potom text slovného riešenia znamená toto:
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