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 mat 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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