Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2016/2017
Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom roku korešpondenčnú
súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí
majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu úloh.
V školskom roku 2016/2017 bude mať korešpondenčná súťaž tri série. Zadania úloh
budú uverejnené v prvom, druhom a treťom čísle časopisu. Výsledky korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj na internete na našej webovej stránke
www.matmix.sk.
Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 4. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom
stredných škôl a žiakom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória B s úlohami 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných
škôl a žiakom 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A s úlohami
7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je určená kategória π. Pre
túto kategóriu sú v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že máte nejasnosti
v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje pripomienky adresovať na e-mailovú
adresu matmix@matmix.sk.
Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s prvou sériou vašich
riešení. Uveďte na nej svoje meno, priezvisko, školu, triedu a súťažnú kategóriu. Ak
chcete dostávať svoje opravené riešenia s komentármi späť domov, napíšte nám to
v prihláške a zašlite nám dve známky v hodnote 0,95 € (podľa platného cenníka
Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme zasielať aj viacerým riešiteľom na jednu
adresu). Zaslaním svojich riešení na našu adresu nám udeľujete súhlas na spracovanie
zaslaných osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení na spracúvanie týchto osobných údajov za účelom
evidencie súťažiacich v korešpondenčnej súťaži časopisu MATMIX a pri jej
vyhodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových činností, napr. zasielania
informačných mailov. Súčasne súhlasíte s využitím svojej e-mailovej adresy za
účelom doručovania informácií a so zverejnením nasledujúcich údajov vo
výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bodov, umiestnenie, škola.
Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného do redakcie. Zároveň
potvrdzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej osoby uvedených
v § 20 Zákona.
Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie napísali hlavičku – svoje meno, školu a číslo
úlohy. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch,
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zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia viacerých úloh.
Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.
Do súťaže sa môžete zapojiť aj v druhej sérii. Podmienkou zaradenia do súťaže je
aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.
Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zistíme, že nejaká
skupina navzájom odpisovala, každý jej člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby
bolo riešenie správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. Preto treba
zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, že použijete vetu
alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza
jeho dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá
riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá.
Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na
obálke (nezabudnite na pekné známky) Ak pošlete riešenia po tomto termíne,
strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť
nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Riešenia zasielajte na adresu:
Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave
V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho riešenia, môžete nám
poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, odôvodnením a požadovaným počtom
bodov. Vaše riešenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok.
Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh vám praje redakcia
časopisu MATMIX.

Prihláška do korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX
Priezvisko: ........................................................ Meno: ................................................
Kategória: ............................................................ Trieda: ............................................
Škola: ..............................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................
Podpis: .....................................................
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Skôr než začnete písať svoje riešenia
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov sme sa rozhodli uverejniť zopár rád, ktoré
vám môžu pomôcť pri písaní vášho riešenia, presnejšie, akých chýb sa máte
vyvarovať.
Mnohí z vás používajú pri dokazovaní rovnosti dvoch čísel kalkulačku. Takéto
riešenia nikdy nebudú hodnotené ako správne z jednoduchého dôvodu – kalkulačky
majú len obmedzenú presnosť, a ak vám vyjde na kalkulačke, že sa dve čísla rovnajú,
neznamená to nutne, že sa rovnajú aj v skutočnosti. Možno sa líšia už na prvom nezobrazovanom desatinnom mieste. Kalkulačku teda nemôžete používať na dokazovanie rovností. V prípade dokazovania nerovností ju však už môžete využiť v rozumnej miere – teda pri zisťovaní rozdielov na prvých dvoch – troch desatinných miestach. Napríklad na skonštatovanie, že π 2 < 10 .
K riešeniam pomocou počítača: Je veľa úloh, v ktorých treba vyskúšať veľmi veľa možností, ak človek nenájde šikovnú skratku, ktorá mu počet týchto možností zníži. Preto napríklad riešenie typu „vyskúšame všetky možnosti“ nebude hodnotené ako
správne. A to aj v prípade, že by ste v riešení uviedli úvahy o tom, že možností je len
konečne veľa a podobne. V prípade, že chcete, aby ste za takéto riešenie získali nenulový počet bodov, musíte všetky možnosti vypísať, aby ste zistili, že to nie je tá
správna cesta.
Taktiež si treba uvedomiť, že ak vypíšete niekoľko možností a pri nich dokážete,
že tvrdenie platí, nie je to dôkaz tvrdenia vo všeobecnosti.
V prípade, ak máte dokázať nejaké tvrdenie a postupujete spôsobom, že predpokladáte platnosť tohto tvrdenia a dospejete k pravdivému tvrdeniu, tak ste nedokázali
vôbec nič. Uvedieme príklad: Predpokladajme, že 1 = 2 . Vynásobením oboch strán
rovnosti nulou dostávame pravdivé tvrdenie 0 = 0 . Môžeme teraz tvrdiť, že sme dokázali platnosť tvrdenia 1 = 2 ? Sami vidíte, že sme nič nedokázali... Ak však používame ekvivalentné úpravy, už je to iné. Ale to treba spomenúť.
Pri písaní svojich riešení dávajte pozor aj na označenie, aby bolo jasné, čo čo znamená. Pri nesprávnom označení môžete stratiť body, aj keď je riešenie v princípe
správne. Ďalej treba dávať pozor aj na to, aby ste na dvoch rôznych miestach neoznačili jedným označením dve rôzne skutočnosti.
Na záver vám odporúčame, aby ste si svoje riešenia nakoniec vždy ešte raz prečítali. Možno sami zistíte, že tomu, čo ste napísali, nerozumiete ani vy sami, lebo
opravovatelia nemajú telepatické schopnosti.
Martin Hriňák
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Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Štyri kuchárky v školskej jedálni načistia 5 kilogramov zemiakov za 10 minút.
Koľko kuchárok rovnakej výkonnosti by muselo pracovať, aby stihli načistiť
9 kilogramov zemiakov za 12 minút?
2. Farmár chcel rozdeliť svoje stádo koní medzi štyroch synov. Najstaršiemu chcel
dať tretinu, druhému najstaršiemu štvrtinu a dvom najmladším chcel dať každému
pätinu počtu koní. Nevedel to urobiť presne bez toho, aby musel rozdeliť koňa.
Potom sa mu narodilo žriebä, s ktorého pomocou dokázal svoje stádo
požadovaným spôsobom rozdeliť medzi synov a navyše mu toto žriebä ostalo.
Zistite, koľko koní malo farmárovo stádo pred narodením žriebäťa a koľko koní
dostali jednotliví synovia.
3. Na záhradke je niekoľko mačiek a husí. Spolu ich je 90 a dokopy majú 258 nôh.
Koľko je na dvore mačiek a koľko husí?
4. Deti na oslave jedli bonboniéru. Keď dojedli, mamička odpratala obal a spýtala sa,
či si pamätajú koľko bonbónov zjedli. Keďže nevedeli, rozhodla sa im pomôcť.
Orieškových bonbónov bolo o 10 viac ako višňových, mliečnych trikrát toľko čo
višňových a zároveň rovnako ako orieškových a višňových dohromady. Koľko
bonbónov bolo akej príchuti?
5. Súčin piatich prvočísel je šesťciferné číslo ABCABC, kde A, B a C sú cifry. Zistite
hodnotu A, B a C, ak viete, že jedno z týchto piatich prvočísel je 491.
6. Horolezecká výprava vytesala do ľadovca časť číselnej osi (1, 2, 3, ...). V tých
dňoch našli horolezci na ľadovci stopy bájneho snežného muža, ktorý sa vybral na
prechádzku po tejto číselnej osi. Jedna zo stôp pochádzala od mláďaťa, ktoré malo
nohu č. 3 – zakrývala totiž tri po sebe idúce prirodzené čísla. Súčet týchto čísel bol
2016. Na inom mieste našli bádatelia oveľa väčšiu stopu dospelého jedinca. Aj pre
túto stopu platilo, že súčet čísel, ktoré zakrývala, bol 2016. Aké najväčšie číslo
nohy mohol mať dospelý snežný muž, ktorý sa prechádzal po číselnej osi?
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7. Z dvoch podobných trojuholníkov má jeden obvod 100 jednotiek a druhý má
strany postupne o 8, 14 a 18 jednotiek väčšie ako prvý. Vypočítajte dĺžky strán
oboch trojuholníkov.
8. Štvorec ABCD má veľkosť strany 6 cm. Stredy strán AB a AD označme ako body
E a F. Úsečky CF a DE rozdelia štvorec na štyri útvary. Vypočítajte obsahy týchto
útvarov.
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 }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 mocninou celého čísla.
14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujúca nerovnosť:

( 2n

2

+ 3n + 1) ≥ 6n ⋅ ( n!)
n

2

Termín odoslania riešení úloh 1. série: do

Riešenia zasielajte na adresu:
MATMIX
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave
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28. 11. 2016

