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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Keby som bol bohatý, nedosiahol by som pravdepodobne svoje
postavenie v matematike.
Joseph Louis Lagrange

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
som rád, že počet riešiteľov našej korešpondenčnej súťaže postupne rastie a verím, že
sa do nej zapojíte aj v nasledujúcom roku. V časopise vám prinášame nielen
výsledkové listiny korešpondenčnej súťaže, ale aj riešenia súťažných úloh 1. série
a zadania 2. série. Zároveň pripomínam, že v prípade odpisovania budeme v druhej
sérii korešpondenčnej súťaže všetkým účastníkom odpisovania prideľovať
nekompromisne 0 bodov.
V tomto roku nám už nezostáva veľa dní a pomaly sa všade stupňuje predvianočný
zhon. Aj v ňom si však môžete nájsť trochu času na matematiku – veď aj také
nakupovanie či vyberanie príboru môžu viesť k zaujímavým úlohám. Práve týmto
dvom oblastiam sa totiž venujú rovnomenné články v tomto čísle časopisu. Ďalší
článok sa venuje problematike dopravy športovcov, ktorá býva častým problematickým bodom veľkých podujatí – ako dopraviť všetkých všade načas a čo najrýchlejšie.
V článku Nenáročná geometria i aritmetika prinášame štyri úlohy, v ktorých je
zaujímavým spôsobom prepojené riešenie geometrických úloh s aritmetickoalgebrickými metódami.
V pravidelnej rubrike venovanej osobnostiam nájdete článok o Josephovi Louisovi
Lagrangeovi – dôslednom analytikovi, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia
a venoval sa nielen matematike, ale aj filozofii, chémii, histórii i medicíne.
Prajem vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2017.
Martin Hriňák

Joseph Louis Lagrange – dôsledný analytik
Vzácne hlavy
Do víru spoločenských revolúcií sa niekedy dostanú i vedci, ktorí často zostávajú
bokom od politického života. Počas francúzskej revolúcie odsúdil v Paríži revolučný
tribunál na smrť významného
chemika a fyzika A. L. Lavoisiera. Jeho popravu 8. 5. 1794
smutne komentoval uznávaný
matematik J. L. Lagrange slovami: Stačil moment, aby odsekli hlavu, ale možno nepostačí ani sto rokov, pokiaľ sa
objaví podobná.
Zo služobných pomerov
V životopisoch sa často uvádza, že Joseph Louis Lagrange mal
francúzsko-taliansky pôvod. Narodil sa v Turíne 25. januára 1736
ako najstarší z jedenástich detí. Jeho pradedo prišiel z Francúzska
a bol v službách savojského kráľa Karola Emanuela II. Lagrangeov
starý otec slúžil ako vojak v Taliansku, otec bol vojenským
pokladníkom, ale jeho rodina bola chudobná. Neskôr, keď už bol
Lagrange známym matematikom, povedal: Keby som bol bohatý, nedosiahol by som
pravdepodobne svoje postavenie v matematike.
Lagrange, v mladosti žijúci v Taliansku pod menom Lodovici Lagrangia, tak
horlivo študoval na delostreleckom učilišti v Turíne, že sa už ako 19-ročný stal
učiteľom matematiky na tejto škole, i keď bol mladší ako väčšina jeho prvých
študentov – budúcich oficierov. Hneď na začiatku svojej vedeckej činnosti vytvoril
skupinu mladých matematikov a fyzikov, ktorí uverejňovali svoje práce vo vlastných
zborníkoch. Dušou turínskeho krúžku bol sám Lagrange. Najprv študoval vlastnosti
zvuku (spis O podstate a šírení zvuku, 1759). Objavil nové metódy integrácie
a hľadania extrémov funkcií. Tieto výsledky oznámil Eulerovi, ktorý ich ocenil
návrhom, aby sa ešte len 20-ročný Lagrange stal členom Berlínskej akadémie. V roku
1764 vyhral cenu Parížskej akadémie za teoretické práce o pohybe Mesiaca. Celkove
získal 5 prémií tejto akadémie vied.
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Krátko v Paríži, dlho v Berlíne
Veľmi podnetným a šťastným obdobím jeho života bol
polrok strávený roku 1766 v Paríži. Vtedy sa osobne
zoznámil s d´Alembertom, Clairautom i Condorcetom.
Samotársky a skromný Lagrange spoznal účinnosť
priamych kontaktov medzi vedcami. V novembri roku
1766 prišiel na pozvanie pruského kráľa Fridricha II. do
Berlína, aby nastúpil na miesto Eulera za riaditeľa
matematickej sekcie Akadémie vied. V pozvaní sa
hovorilo, že „...je potrebné, aby najväčší matematik
Európy žil v blízkosti najväčšieho kráľa“. Tridsaťročný Lagrange bol už vyzretým
matematikom. V Berlíne prežil skoro 21 rokov. Boli najproduktívnejším obdobím
jeho života. Nehýril dvorným životom, ale svoj čas obetoval vede: Zaoberám sa
štúdiom matematiky v pokoji a tichosti. Pretože ma nič a nikto nenaháňa, pracujem
viac pre svoje potešenie ako z povinnosti, staviam, búram, prestavujem až dovtedy,
kým dostanem niečo, s čím som aspoň trochu spokojný.
Rozvážne užitočné premýšľanie
Matematika bola jeho vášňou. Zaplnila mu celý život, priniesla
mnoho radostných chvíľ. Lagrange zaviedol v roku 1797 pojem
derivácie na mocninových radoch, po ňom je pomenovaná známa
veta základov matematickej analýzy o existencii bodu, kde má
spojitá funkcia deriváciu určitej vlastnosti. S Lagrangeovým menom
je spojený aj istý interpolačný polynóm. Vyriešil zaujímavé
problémy analytického variačného počtu, vytvoril metódy pre separáciu reálnych
koreňov algebrickej rovnice a ich aproximáciu reťazovými zlomkami. Študoval
racionálne funkcie koreňov rovníc a ich správanie pri permutáciách koreňov.
Dosiahol upevnenie základov diferenciálneho a integrálneho počtu, prispel k rozvoju
teórie determinantov a matíc, teórie pravdepodobnosti, aritmetiky i algebry. V teórii
čísiel dokázal, že každé prirodzené číslo možno napísať v tvare súčtu najviac štyroch
štvorcov, t. j. druhých mocnín iných čísiel. Naznačil veľa nových matematických
pojmov, napr. pojem grupy, invariantu, trojného integrálu, primitívnej funkcie.
Skúmal zákon skladania síl pôsobiacich v rovnakom bode. Formuloval zásady
klasickej mechaniky, výsledky svojich prác aplikoval na problémy dynamiky.
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Zmierený aj s ocenením
V roku 1787 odišiel Lagrange do Paríža, kde bol v roku 1772 prijatý
za akademika a bol vysoko uznávaný vo vedeckých kruhoch. Od
panovníka Ľudovíta XVI. dostal penziu a byt v Louvri. Uverejňoval
výsledky predchádzajúcich matematických a fyzikálnych štúdií, napr.
Analytická mechanika (1788), písal učebnice. Zaoberal sa filozofiou,
chémiou, históriou i medicínou. Ani revolučné roky vo Francúzsku
(1789 – 1794) neotriasli jeho pozíciou. Bol „Cheopsovou pyramídou vedy“. Stal sa
profesorom na École normale (1795) i École polytechnique (1797). Lagrangeove
zobraté spisy z matematiky, astronómie a mechaniky obsahujú 14 zväzkov. Prispel aj
k reforme mier a váh. Za Napoleonovej vlády dostal veľa vyznamenaní i rád Čestnej
légie, bol senátorom, dostal grófsky titul. Časté žlčníkové záchvaty však zhoršovali
jeho zdravotný stav. Po nešťastnom úraze ochorel. Svoju poslednú hodinku očakával
s obdivuhodným zmierením: Na nikoho som sa nehneval, nikomu som nič zlého
neurobil, chcem svoju cestu skončiť... Zomrel 10. apríla 1813 v Paríži. Pochovaný je
v Pantheone – francúzskom národnom pamätníku.
Skromný vedec, láskavý filozof
Lagrange sa vždy snažil pochopiť podstatu vecí a javov,
objaviť všeobecné princípy, ktoré vytvárajú vlastnú základňu
vedy. Objavoval nové východiská, spresňoval potrebné pojmy
a technické prostriedky, vypracoval elegantné a dokonale jasné
formy postupov pre riešenie úloh, vytvoril smelé abstraktné
teórie. Vytušil, že skrytá harmónia je mocnejšia ako zjavná.
Fourier o ňom povedal: „Lagrange bol rovnako filozofom ako
matematikom. Dokázal to celým svojim životom, striedmosťou
nárokov na pozemské dary, hlbokou oddanosťou všeobecným záujmom ľudstva,
šľachetnou prostotou svojich zvykov, vznešenosťou svojej duše a hlbokou
spravodlivosťou pri oceňovaní svojich súčasníkov.“ Všetko podriaďoval vedeckej
práci. Veľké ciele poznania pravdy nespájal s osobnými zásluhami, nesúťažil, vždy
vedel oceniť úspechy iných. Nemal rád spory, bol neobyčajne duševne vyrovnaný.
Celá jeho bytosť ako keby bola naplnená tichou iróniou. Prekážky prekonával
usilovnou prácou.
Dušan Jedinák
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Nenáročná geometria i aritmetika
Známy René Descartes (1596  1650) vtipne poznamenal: Aritmetika a geometria sú
ďaleko spoľahlivejšie ako iné vedy preto, že sa jediné zaoberajú vecami úplne
prostými a jednoduchými. Už v základnom matematickom vzdelávaní a potom aj na
stredoškolskej úrovni možno ukazovať podnetné impulzy jednoduchej aritmetiky
a nenáročnej geometrie. Ponúkam štyri príklady prehľadných aritmeticko-geometrických súvislostí, ktoré možno odhaliť v každom trojuholníku.
Vhodné úpravy – cesta k vyriešeniu
Úloha: Čo vieme povedať o trojuholníku ABC a jeho uhloch, ak pre veľkosti jeho
strán a, b, c platí

?

Riešenie: A. Vynásobme danú rovnosť výrazom abc. Dostaneme, že platí
a z toho
Pričítame k nej nulový výraz

. Ľavú stranu upravíme na súčin.
. Dostaneme, že platí

Ekvivalentnými úpravami ďalej dostaneme, že platí

To znamená, že aspoň jeden z činiteľov je nulový (a = b alebo a = c alebo b = c),
teda aspoň dve jeho strany majú rovnakú veľkosť. Trojuholník ABC preto musí byť
rovnoramenný, t. j. aspoň dva z jeho vnútorných uhlov musia mať rovnakú veľkosť.
B. Možno uvažovať aj takto: Bez ujmy na všeobecnosti možno predpokladať, že
Potom nám možno napadne úprava zadanej rovnosti
napr.
,
,
,
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.

Teda musí platiť
platí

alebo

V druhom prípade potom

, čo znamená, že
alebo

alebo

alebo

. To znamená, že platí

teda trojuholník je rovnoramenný.

Aritmetika s geometriou
Úloha: V trojuholníku ABC s celočíselnými dĺžkami strán a, b, c je dĺžka jednej
výšky tohto trojuholníka súčtom dĺžok zvyšných dvoch výšok. Ukážte, že potom
je druhou mocninou celého čísla.
Riešenie: Pre obsah trojuholníka ABC platí S
va

a

, vb

, vc

c

. Bez ujmy na všeobecnosti predpokladajme, že platí

Potom platí
aj

. Potom platí

. Keďže obsah trojuholníka je nenulový, platí

Po úprave dostávame, že platí

a teda aj

Ak si uvedomíme, že platí
tak z toho, že číslo
celého čísla.

je celé, vyplýva, že

je druhou mocninou

Výpočtová geometria s aritmetikou
Úloha: Ukážte, že pre veľkosti výšok va , vb , vc a veľkosť polomeru U kružnice
vpísanej do ľubovoľného trojuholníka ABC platí
Riešenie: Vieme, že pre každé tri kladné reálne čísla platí nerovnosť medzi ich
aritmetickým a geometrickým priemerom:
3
Pre prevrátené hodnoty čísel a1 , a2 , a3 platí tiež

.

.

3
5

Ak vynásobíme dve vyššie uvedené nerovnosti, dostaneme, že platí
.
Aj pre čísla va , vb , vc tiež platí

. V každom

trojuholníku ABC s výškami va, vb, vc a polomerom U vpísanej kružnice platí:
va

vb

vc

(vyplýva to z toho, že platí S

),

a tak dosadením do poslednej nerovnosti dostávame, že platí
Vzťah medzi obsahom a obvodom trojuholníka
Úloha: Dokážte, že ak je S veľkosť obsahu trojuholníka a s je veľkosť jeho obvodu,
tak platí
Riešenie: Označme veľkosti strán trojuholníka a, b, c, veľkosti výšok va , vb , vc
a napíšme jeho obsah S tromi rôznymi spôsobmi: S
platí

. Potom

Podľa nerovnosti medzi aritmetickým

a geometrickým priemerom platia vzťahy

Ak sčítame tieto tri nerovnosti, tak po úprave dostaneme, že platí
Pretože žiadna výška trojuholníka nemôže byť dlhšia ako jej „susedné“ strany,
platia aj nasledovné vzťahy:

teda platí aj

Potom platí

a teda platí

Poznámka: Ponúkaná problematika vzťahu aritmetiky a geometrie zo školskej
matematiky pripravuje postupne stupňovaný úžas nad mohutnou jednotnou stavbou
celej matematickej kultúry.
Dušan Jedinák
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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:
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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

12

, a teda n

Potom

Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Ak zväčšíme stranu štvorca o 30 %, zväčší sa jeho obvod o 12 m. Aká je dĺžka
strany pôvodného štvorca v metroch?
2. Zistite, na koľko častí vieme rozdeliť trojuholník dvoma rôznymi úsečkami.
3. Nájdite všetky prirodzené čísla, ktoré sa po preškrtnutí poslednej cifry zmenšia
štvornásobne.
4. Štyria kamaráti sa vážili tak, že sa na váhu postavili vždy traja. Postupne vážili
155,5 kg, 152,8 kg, 158,1 kg a 157,3 kg. Koľko vážia jednotliví kamaráti?
5. Určte všetky trojciferné čísla ABC, ktoré sa rovnajú súčtu dvojciferných čísel AB,
AC, BA, BC, CA a CB.
6. Vypočítajte dĺžku uhlopriečky AC v kosoštvorci ABCD, ak strana kosoštvorca má
dĺžku 20 dm a druhá uhlopriečka BD má dĺžku 24 dm.
7. Riešte rovnicu v reálnych číslach:

2

.

8. Štvorec ABCD má veľkosť strany 6 cm. Stred strany AB označíme ako bod E. Úsečky AC a DE rozdelia štvorec na štyri útvary. Vypočítajte obsahy týchto útvarov.
9. Nech k je najmenšie prirodzené číslo také, že číslo
číslom 1 000 000. Aký je ciferný súčet čísla k?
10. Dokážte, že ak sú M aj M 2  2 prvočísla, tak aj M 3



je deliteľné

je prvočíslo.

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
13

13. Postupnosť
a2

an

f
n 1

je definovaná predpisom an1 3an  an 1 , pričom a1

20,

30 . Nájdite všetky prirodzené čísla n, pre ktoré je 5an1an  1 druhou mocni-

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

2n 2  3n  1 t 6 n  n!

2

Termín odoslania riešení úloh 2. série: do

6. 3. 2017

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

Výsledkové listiny po 1. sérii úloh korešpondenčnej súťaže
Kategória Z
Por.
1
2
3
4
4

Priezvisko
Píľa
Pokorný
Stanovský
Popeľaš
Klajban

Meno
Michal
Matej
Peter
Matej
Jakub

Škola
ZŠ Levoča
ZŠ Žilina
ZŠ Košice
ZŠ s MŠ Palín
ZŠ s MŠ Palín

1
5
4
4
0
0

2
4
3
2
1
1

3
5
2
0
2
2

4
5
5
2
2
2

Spolu
19
14
8
5
5

3
5
5
5
5
5
4

4
5
5
5
5
5
4

5
1
2
1
1
0
0

6
5
2
1
0
0
0

Spolu
16
14
12
11
10
8

Kategória C
Por.
1
2
3
4
5
6

Priezvisko
Kyselová
Ozimák
Szücsová
Novotný
Varga
Závodský

Meno
Barbora
Sebastián
Radoslava
Ján
Tomáš
Branislav

Škola
SOŠ Svit
HA Piešťany
SOŠ Svit
G Prešov
G Košice
G Košice
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Kategória B
Por.
1
2
2
3
5
6

Priezvisko
Horváth
Mišík
Novotný
Nová
Farkaš
Nagy

Meno
Jakub
Ján
Peter
Jana
Zoltán
Peter

Škola
G Bratislava
G Košice
G Prešov
G Prešov
G Dunajská Streda
G Košice

5
5
5
5
5
5
5

6
5
5
5
5
4
5

7
5
4
4
3
4
1

8 Spolu
5 20
4 18
4 18
2 15
0 13
0 11

9
1
1
0
0
0

10 Spolu
1
11
0
10
1
9
1
7
0
6

Kategória A
Por.
1
2
3
4
5

Priezvisko
Varga
Kováč
Molnár
Polák
Tóthová

Meno
Juraj
Jakub
Martin
Patrik
Katarína

Škola
G Košice
G Košice
G Košice
G Prešov
G Prešov

7
5
5
5
3
5

8
4
4
3
3
1

Doprava športovcov
Doprava športovcov počas olympijských hier na jednotlivé športoviská je komplikovaná vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť ich rýchly presun v krátkom časovom intervale. Organizátori letných olympijských hier v Londýne 2012 si stanovili
dva základné ciele:
1. Aspoň 80 % športovcov bude cestovať na svoje športovisko menej ako
20 minút.
2. Aspoň 93 % športovcov bude cestovať na svoje športovisko maximálne
30 minút.
Z organizačných dôvodov požadujeme, aby v jednom ubytovacom zariadení bolo
ubytovaných aspoň päť športovcov cestujúcich na jedno športovisko. V areáloch,
ktoré sú opísané v nasledujúcich úlohách, žiaden športovec necestuje na dve rôzne
športoviská a býva v práve jednom ubytovacom zariadení.
a) Uvažujme prvý areál, v ktorom sú umiestnené tri ubytovacie zariadenia UA,
UB, UC a tri športoviská Š1, Š2, Š3. Kapacita ubytovacieho zariadenia UA je
50 osôb, ubytovacieho zariadenia UB 100 osôb a ubytovacieho zariadenia
UC 100 osôb. Na športovisko Š1 potrebujeme prepraviť 100 športovcov, na
15

športovisko Š2 50 športovcov a na športovisko Š3 100 športovcov. Určte, ako
mohli byť športovci ubytovaní pri splnení prvého cieľa. Čas cestovania
v minútach z jednotlivých ubytovacích zariadení na jednotlivé športoviská
zachytáva nasledujúca tabuľka:

Š1
Š2
Š3

UA
11
33
19

UB
23
14
20

UC
17
18
25

b) Uvažujme druhý areál, v ktorom sú umiestnené tri ubytovacie zariadenia UD,
UE, UF a tri športoviská Š4, Š5, Š6. Čas cestovania v minútach z jednotlivých
ubytovacích zariadení na jednotlivé športoviská zachytáva nasledujúca
tabuľka:
Š4
Š5
Š6

UD
11
19
20

UE
20
44
37

UF
31
32
15

Kapacita ubytovacieho zariadenia UD je 104 osôb, ubytovacieho zariadenia
UE 56 osôb a ubytovacieho zariadenia UF 140 osôb. Na športovisko Š4
potrebujeme prepraviť 90 športovcov, na športovisko Š5 50 športovcov a na
športovisko Š6 160 športovcov. Určte, ako mohli byť športovci ubytovaní pri
splnení oboch cieľov.
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Riešenie: a) Vzhľadom na to, že ubytovacie kapacity troch ubytovacích zariadení sú
250 osôb a je potrebné zabezpečiť ubytovanie tiež pre 250 osôb, ubytovacie kapacity
všetkých zariadení budú vyťažené na 100 %. Keďže máme podmienku, že aspoň
80 % športovcov bude cestovať na svoje športovisko menej ako 20 minút, znamená
to, že z 250 športovcov bude menej ako 20 minút cestovať aspoň 200. Teda
maximálne 50 športovcov bude cestovať aspoň 20 minút. Na športoviská Š1 a Š3
máme prepraviť 200 športovcov. Aspoň 150 z nich musí cestovať menej ako
20 minút. Takýto čas cestovania dokážu zabezpečiť len ubytovacie zariadenia UA
a UC pre športovisko Š1 a ubytovacie zariadenie UA pre športovisko Š3. Ich
spoločná kapacita je však presne 150 športovcov, čo znamená, že bude plne využitá
pre tieto dve športoviská. Preto budú všetci športovci cestujúci na športovisko Š2
ubytovaní v ubytovacom zariadení UB. Zvyšným 50 športovcom ubytovaným
v ubytovacom zariadení UB bude trvať cesta na ich športovisko aspoň 20 minút, čo
znamená, že všetci ostatní športovci ubytovaní v ubytovacích zariadeniach UA a UC
budú cestovať na svoje športoviská menej ako 20 minút. Preto nemôžu športovci
cestujúci na športovisko Š3 bývať v ubytovacom zariadení UC (cesta z neho na
športovisko Š3 trvá 25 minút).
Keďže všetky zariadenia budú vyťažené na 100 %, musia celú ubytovaciu kapacitu
ubytovacieho zariadenia UC (100 osôb) naplniť športovci cestujúci na športovisko
Š1. Potom musia celú kapacitu ubytovacieho zariadenia UA (50 osôb) využiť
športovci cestujúci na športovisko Š3, keďže tam nemôžu byť ubytovaní ani
športovci cestujúci na športovisko Š1 (tí sú ubytovaní v ubytovacom zariadení UC),
ani tí, ktorí cestujú na športovisko Š2 (tí sú ubytovaní v ubytovacom zariadení UB).
Nakoniec ostáva ubytovať 50 športovcov cestujúcich na športovisko Š3 v ubytovacom zariadení UB.
Skúškou sa ľahko presvedčíme, že aspoň 20 minút cestuje práve 50 športovcov
z ubytovacieho zariadenia UB na športovisko Š3. Jednoznačnosť riešenia vyplýva
z uvedeného postupu.
Celkovo dostávame, že z ubytovacieho zariadenia UA cestuje na športovisko Š1
0 športovcov, na športovisko Š2 0 športovcov a na športovisko Š3 50 športovcov.
Z ubytovacieho zariadenia UB cestuje na športovisko Š1 0 športovcov, na športovisko Š2 50 športovcov a na športovisko Š3 50 športovcov. Z ubytovacieho zariadenia
UC cestuje na športovisko Š1 100 športovcov, na športovisko Š2 0 športovcov a na
športovisko Š3 0 športovcov.
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b) Vzhľadom na to, že ubytovacie kapacity troch ubytovacích zariadení sú 300 osôb
a je potrebné zabezpečiť ubytovanie tiež pre 300 osôb, ubytovacie kapacity všetkých
zariadení budú plne vyťažené. Keďže máme podmienku, že aspoň 80 % športovcov
bude cestovať na svoje športovisko menej ako 20 minút, znamená to, že menej ako
20 minút bude cestovať aspoň 300  0,8 240 športovcov. To znamená, že maximálne 60 športovcov bude cestovať aspoň 20 minút. Aspoň 93 % športovcov bude
cestovať na svoje športovisko maximálne 30 minút, teda ich bude aspoň
300  0,93 279. Maximálne 21 športovcov preto bude cestovať viac ako 30 minút.
Všetky časy prepravy z ubytovacieho zariadenia UE na ľubovoľné športovisko
v druhom areáli sú aspoň 20 minút. Keďže v ubytovacom zariadení UE bude
ubytovaných 56 športovcov, ostávajú maximálne štyria športovci, ktorí by cestovali
aspoň 20 minút. Keďže však v jednom ubytovacom zariadení musí byť ubytovaných
aspoň päť športovcov cestujúcich na rovnaké športovisko, nikto iný už nebude môcť
cestovať aspoň 20 minút. Preto v ubytovacom zariadení UF bude bývať len
140 športovcov cestujúcich na športovisko Š6.
Keďže čas prepravy z ubytovacieho zariadenia UD na športovisko Š6 je 20 minút
a počet športovcov cestujúcich aspoň 20 minút sme vyčerpali, nebude tam ubytovaný
nikto cestujúci na športovisko Š6. Preto bude zvyšných 20 športovcov cestujúcich na
športovisko Š6 bývať v ubytovacom zariadení UE. Keďže cestujú na športovisko Š6,
ich cesta trvá viac ako 30 minút. Takých športovcov môže byť len 21, teda ostal už len
jeden športovec, ktorý môže cestovať viac ako 30 minút. Keďže však v jednom
ubytovacom zariadení ich musí byť aspoň päť, nik iný už nebude cestovať viac ako
30 minút. Preto nebude nikto z ubytovacieho zariadenia UE cestovať na športovisko Š5.
Tým ostáva pre ubytovanie 50 športovcov cestujúcich na športovisko Š5 jedine
ubytovacie zariadenie UD. Vzhľadom na naplnenie kapacity ubytovacieho zariadenia
UD ostáva pre 90 športovcov cestujúcich na športovisko Š4 jediná možnosť –
54 športovcov bude ubytovaných v ubytovacom zariadení UD a 36 v ubytovacom
zariadení UE. Skúškou sa presvedčíme, že nájdené riešenie vyhovuje. Jeho
jednoznačnosť vyplýva z uvedeného postupu.
Celkovo dostávame, že z ubytovacieho zariadenia UD cestuje na športovisko Š4
54 športovcov a na športovisko Š5 50 športovcov. Z ubytovacieho zariadenia UE
cestuje na športovisko Š4 36 športovcov a na športovisko Š6 20 športovcov.
Z ubytovacieho zariadenia UF cestuje na športovisko Š6 140 športovcov.
Martin Hriňák
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Nakupovanie
Fero chodí pravidelne nakupovať stolovú vodu do jedného obchodu. Jedna fľaša tejto
vody stojí 22 centov. Keďže to má ďaleko od domu, musí sa tam odviesť autobusom.
Na cestu tam aj naspäť mu stačí jeden hodinový lístok za 1,20 €. V rukách dokáže
odniesť maximálne dve balenia po 6 fliaš. Ak by však chcel spraviť väčší nákup, má
aj inú možnosť – do obchodu sa privezie autobusom, vtedy mu stačí 15-minutový
lístok za 0,70 €, a na cestu naspäť si objedná taxík, ktorý ho odvezie domov aj
s nákupom za 5 €. Fero zistil, že tento obchod ponúka aj objednanie nákupu cez
internet a dovoz domov za 2,30 €, avšak vtedy si môže kúpiť najviac 24 fliaš.
a) Minimálne koľko balíkov po 6 fliaš musí naraz Fero kúpiť, aby použitie taxíka
bolo výhodnejšie ako cestovanie autobusom a aj ako objednanie si dovozu domov
za predpokladu použitia len jedného druhu dopravy?
b) Fero si chce kúpiť presne 5 balíkov vody. Akým spôsobom ju dokáže najlacnejšie
dopraviť domov, ak môže jednotlivé druhy dopravy kombinovať?
Riešenie: a) V nasledujúcej tabuľke je cena dovozu pri nákupe jedného až 10 balíkov
vody pri rôznych spôsoboch dopravy domov:
Počet balíkov vody Autobus
1
1,2

Taxík Dovoz domov
5,7
2,3

2

1,2

5,7

2,3

3

2,4

5,7

2,3

4

2,4

5,7

2,3

5

3,6

5,7

4,6

6

3,6

5,7

4,6

7

4,8

5,7

4,6

8

4,8

5,7

4,6

9

6

5,7

6,9

10

6

5,7

6,9

Z tabuľky vidíme, že pri nákupe aspoň 9 balíkov sa mu už oplatí objednať si taxík,
pretože cena za taxík sa už nezvýši, ale pri zvyšných dvoch druhoch dopravy cena
narastá s objednaným množstvom.
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b) Z tabuľky vyššie ľahko nahliadneme, že na taký malý nákup sa mu využiť taxík
neoplatí (nákup s využitím autobusu stojí 3,6 €, čo je menej ako 5,7 € za nákup
s využitím taxíka). Fero môže spôsoby dopravy aj kombinovať. V nasledujúcej
tabuľke je uvedené, koľko by ho stála doprava domov, keby si časť balíkov dal
doviezť domov, a zvyšok by si doniesol autobusom:
Autobus

Dovoz domov

Cena dopravy

5

0

3 . 1,2 = 3,6

4

1

2 . 1,2 + 2,3 = 4,7

3

2

2 . 1,2 + 2,3 = 4,7

2

3

1,2 + 2,3 = 3,5

1

4

1,2 + 2,3 = 3,5

0

5

2 . 2,3 = 4,6

Z tabuľky vidíme, že najlacnejší spôsob dopravy je, ak si časť nákupu dá doviezť
domov (3 alebo 4 balíky) a zvyšok si dovezie autobusom.
Katarína Hriňáková

Príbor
Janko chodieva na obedy do internátnej jedálne. Majú tam šesť nádob s príbormi,
pričom v každej je práve jeden druh príboru. V dvoch z nich sa nachádzajú lyžičky,
v dvoch vidličky a v dvoch nože, pričom vieme, že sú usporiadané náhodne. Keďže
nad týmito nádobami visí na stene jedálny lístok, Jankovi sa veľmi často stáva, že po
vybraní dvoch rôznych kusov príboru sa doň začíta a popritom sa snaží zobrať si tretí
kus príboru. Ale keďže sa vôbec nepozerá, z ktorej nádoby si berie tento tretí kus
príboru (občas si dokonca vezme dvakrát kus príboru z tej istej nádoby), niekedy to
nedopadne dobre. Keď si sadne za stôl a chce jesť polievku, občas zistí, že má len
vidličku a dva nože. Zúfalý Janko sa teda rozhodol, že úplne zmení svoj systém
výberu príborov v jedálni. Odteraz sa už vôbec nebude pozerať, z ktorej nádoby čo
vyberá, ale keď bude prechádzať popri nádobách s príbormi, tak si z troch rôznych
nádob vyberie po jednom kuse príboru.
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a) Určte pravdepodobnosť výberu troch rôznych kusov príboru v prípade, keď
posledný kus vyberáme náhodne.
b) Určte pravdepodobnosť výberu troch rôznych kusov príboru v prípade, keď
všetky tri kusy vyberáme náhodne.
c) Určte, ktorý z uvedených dvoch spôsobov je spoľahlivejší.
Riešenie: a) V prípade, keď vyberáme náhodne len posledný kus príboru, je
pravdepodobnosť dobrého výberu príboru jedna tretina, lebo v dvoch zo šiestich
nádob je ten správny kus príboru, ktorý nám chýba.
b) Keď vyberáme náhodne tri zo šiestich nádob, tak počet všetkých takýchto výberov
je 20 (na výber týchto troch nádob máme
možností, ale každá je
započítaná

pretože nám nezáleží na poradí ich výberu – môžeme

poradie ich výberu ľubovoľne meniť a stále dostaneme rovnakú trojicu nádob). Teraz
ideme spočítať počet dobrých výberov. Treba si uvedomiť, že počet dobrých výberov
nezávisí od toho, ako si tie nádoby očíslujeme. Pri každom z dobrých spôsobov
výberu príboru má Janko dve možnosti, z ktorej nádoby si mohol vybrať lyžičku, ku
každej z týchto dvoch možností má dve možnosti, ako si mohol vybrať vidličku, a ku
každej zo všetkých týchto možností má dve možnosti, z ktorej nádoby si mohol
dobrých spôsobov výberu.
vybrať nôž. To znamená, že spolu existuje
Iný spôsob, ako zistiť počet všetkých možných výberov troch nádob zo šiestich
nádob označených číslami 1 – 6, je vypísať si ich: 123, 124, 125, 126, 134, 135, 136,
145, 146, 156, 234, 235, 236, 245, 246, 256, 345, 346, 356, 456. Počet dobrých
spôsobov výberu príboru určíme opäť vypísaním všetkých možností za predpokladu,
že lyžičky boli v nádobách 1 a 2, vidličky v nádobách 3 a 4 a nože v nádobách 5 a 6:
135, 136, 145, 146, 235, 236, 245, 246.
Pravdepodobnosť, že sa nám podarilo dobre vybrať príbor, sa rovná pomeru počtu
dobrých výberov k celkovému počtu možných výberov, teda
c) Keďže platí

8
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.

tak pri druhom spôsobe výberu príboru (vyberáme náhodne

po jednom kuse z troch rôznych nádob) máme väčšiu šancu, že sa nám podarí vybrať
dobre.
Katarína Hriňáková
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