Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2016/2017
Riešenia 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?
Riešenie: Ak štyri kuchárky v školskej jedálni načistia 5 kilogramov zemiakov za
10 minút, tak za 12 minút načistia štyri kuchárky

kilogramov zemiakov,

pretože ide o priamu úmernosť. Keďže ale potrebujeme 9 kilogramov zemiakov za
12 minút, musíme ešte upraviť počet kuchárok, a to na

, pretože aj v tomto

prípade ide o priamu úmernosť. Dostávame tak, že 6 kuchárok v školskej jedálni
načistí 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.
Riešenie: Označme počet koní v stáde farmára po narodení žriebäťa ako n. Potom
musí platiť:

Prenásobením oboch strán tejto lineárnej rovnice číslom 60 dostaneme, že platí
Po odčítaní 59n od oboch strán rovnice dostaneme, že platí n

a teda farmár

mal po narodení žriebäťa 60 koní, a teda pred jeho narodením ich mal 59. Najstarší
koní, druhý najstarší
koní a dvaja najmladší po
syn dostal
koní, čo je dokopy
koní.
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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?
Riešenie: Označme počet mačiek m a počet husí h. Vieme, že mačka má štyri nohy
a hus dve nohy. Potom môžeme sformulovať na základe informácií zo zadania úlohy
tieto dve rovnice:

Odčítaním dvojnásobku prvej rovnice od druhej dostávame, že platí
m
a teda m
Potom
Na dvore bolo 39 mačiek a 51 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?
Riešenie: Označme počet višňových bonbónov ako v. Potom orieškových bolo
v

mliečnych 3v a zároveň aj

Na základe počtu mliečnych

bonbónov môžeme sformulovať rovnicu
odkiaľ po odčítaní 2v od oboch strán rovnice dostaneme, že platí v
višňových bonbónov bolo 10, orieškových
a mliečnych
Spolu ich bolo

, a teda
.

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.
Riešenie: Šesťciferné číslo ABCABC môžeme zapísať aj ako
platí

Keďže

číslo ABC musí byť súčinom prvočísla 491 a iného prvočísla.

Toto piate prvočíslo sa musí rovnať 2, pretože pre väčšie prvočísla p platí
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čo už nie je trojciferné číslo. Preto ABC
a teda
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?
Riešenie: Najväčšie číslo nohy pri danom súčte vieme dosiahnuť tak, že budú zakryté
čo najmenšie prirodzené čísla, teda hneď od jednotky. Ak spočítame súčet prvých n
1
n n
2
1
bude vyhovovať a budeme riešiť rovnicu n n
2
upravíme:

prirodzených čísel, vieme, že sa rovná

. Vyskúšame, či nám táto možnosť
Túto rovnicu si postupne

n n
odkiaľ dostávame dve možné hodnoty n: 63 alebo –64. Keďže hľadáme prirodzené
čísla, vyhovuje nám len n

teda dospelý snežný muž mohol mať najväčšie číslo

nohy 63, pričom zakryl čísla 1, 2, ..., 63.
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.
Riešenie: Označme dĺžky strán menšieho trojuholníka a, b, c. Keďže trojuholníky sú
podobné, zodpovedajúce strany väčšieho majú veľkosti
tohto trojuholníka potom bude
jednotiek. Na základe podobnosti trojuholníkov musí platiť:
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Obvod

Keďže má platiť

a

po prenásobení oboch strán menovateľmi a úprave

a

dostaneme, že platí
a
Analogicky dostaneme, že platí
b
b
b
c
c
c
Prvý trojuholník mal dĺžky strán 20, 35 a 45 jednotiek, druhý 28, 49 a 63
jednotiek.
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.
Riešenie: Označme priesečník úsečiek FC a DE ako P. Potom vyzerá situácia takto:

10

Trojuholníky AED a DFC sú zhodné podľa vety sus (uhly DAE a CDF sú pravé,
pretože E, F sú stredy strán AB a AD). Potom
majú zodpovedajúce si uhly rovnakú veľkosť, teda platí

,

. Obsahy týchto dvoch trojuholníkov potom sú

Na základe Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku AED dostávame, že platí

Trojuholníky DPF a DAE sú podobné podľa vety uu (

,

uhol pri vrchole D majú spoločný). Potom pre pomer ich strán platí
.
Po dosadení známych hodnôt dostávame, že platí
3 cm
3 5 cm
teda DP

,

cm.

Keďže pomer obsahov podobných trojuholníkov sa rovná pomeru druhých mocnín
dĺžok ich strán, dostávame, že platí
2

Potom už ľahko dopočítame zvyšné obsahy:

Hľadané obsahy útvarov sú

9
36
36
99
cm 2 ,
cm 2 ,
cm 2 ,
cm 2 .
5
5
5
5

9. Dokážte, že číslo 21092  1 je deliteľné číslom 10932.
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Potom p 2

Riešenie: Označme p

Ľahko nahliadneme, že platí

214

p
pretože 4 a 1 093 sú nesúdeliteľné.
Potom platí

Keďže 314 a p

sú nesúdeliteľné čísla, aj 314 a p 2 sú nesúdeliteľné, a tak
p . Umocnením tejto kongruencie na šiestu dostávame, že

platí, že
platí

p
a teda platí, že 21092  1 je deliteľné číslom p
10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami rovnice 2m  3n
Riešenie: Vieme, že platí

n

a

byť párne. Ľahko overíme, že pre m
m

m

7.

, teda m musí

rovnica nemá riešenia, a tak platí, že

. Potom musí platiť

a teda n musí byť párne

Z toho vyplýva, že
musí byť 1 alebo 7, keďže oba činitele sú prirodzené
čísla. Keďže hodnota tohto výrazu je aspoň 5 (oba exponenty majú hodnotu aspoň 1),
musí platiť
musí platiť

Keďže
m

a teda m

Úloha má jediné riešenie m

musí platiť n

.
an
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, a teda n

Potom

