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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematická veda ustanovuje nerozdeliteľné celky, organizmus,
ktorého životaschopnosť je určená spojením medzi jeho čiastkami.
David Hilbert

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
v pravidelnej rubrike venovanej osobnostiam vám v tomto čísle časopisu prinášame
článok o Davidovi Hilbertovi – významnom matematikovi, ktorý žil na prelome
18. a 19. storočia.
Keďže peniaze hýbu svetom, prinášame vám aj tri úlohy, ktoré sú práve o nich.
Môžete si vyskúšať jednoduchú úlohu o historických platidlách, vypočítať si, či sa
vám oplatí prevádzkovať lanovku, alebo zistíte aj to, aké obrovské sumy získali
organizátori olympijských hier zo vstupného na jednotlivé podujatia.
Ďalej v časopise nájdete výsledkové listiny korešpondenčnej súťaže, riešenia
súťažných úloh 2. série a zadania 3. série súťažných úloh. Na riešenie tretej série
súťažných úloh nezostáva veľa času, avšak veríme, že sa vám aj tie podarí úspešne
vyriešiť.
Martin Hriňák

David Hilbert – nadšenie pre matematiku
Charakter matematiky
Matematická
veda
ustanovuje
nerozdeliteľné celky, organizmus,
ktorého životaschopnosť je určená
spojením medzi jeho čiastkami.
Nehľadiac na celú mnohotvárnosť
vedomostí
v rôznych
častiach
matematiky, jasne vidíme totožnosť
pomocných logických prostriedkov,
príbuznosť myšlienok v matematike
ako celku, tak aj v číselnej analógii
v rôznych oblastiach. Tak už
môžeme vidieť, že čím ďalej sa
rozvíja matematická teória, tým
harmonickejšie
a rovnorodejšie
stojí jej budova a medzi doteraz
rozdelenými vedeckými odbormi sa
otvárajú neočakávané vzťahy. Z toho vyplýva, že pri rozvíjaní matematiky sa jej
jednotný charakter nielenže nestráca, ale naopak, preniká čím ďalej, tým
výraznejšie... Všetko, čo vo všeobecnosti môže byť predmetom vedeckého myslenia,
ak je dostatočne dozreté pre utvorenie teórie, sa podriadi axiomatickej metóde,
a teda nepriamo i matematike. Celostný charakter matematiky podmieňuje vnútornú
podstatu vedy: matematika je základom každej presnej prírodnej vedy. V lete roku
1900 sa v Paríži konal druhý medzinárodný kongres matematikov. Hlavný referát
predniesol významný nemecký matematik David Hilbert (1862  1943). Zhrnul
základné smery matematických výskumov a do 23 problémov formuloval otázky pre
ďalší rozvoj matematiky. Niektoré úlohy boli konkrétne, napr. či sú čísla 2 2 a eπ
racionálne, iné všeobecné, usmerňujúce rozvoj niektorých matematických disciplín,
napr. štúdium topológie algebraických kriviek a plôch, problém rozkladu priestoru do
kongruentných mnohostenov, problémy základov geometrie atď. Mnohé odpovede už
súčasní matematici podali, ale niektoré otázky ešte čakajú na konečné vyriešenie.
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Jednoduchý životný príbeh
David Hilbert bol synom sudcu a všestranne vzdelanej matky. Narodil sa 23. januára
1862 v Kráľovci (vo vtedajšom východnom Prusku to bol Königsberg). Základnú
školu, gymnázium i univerzitu absolvoval v rodnom meste. Zo začiatku štúdií, pri
otázke o práci v matematike: Nezaoberal som sa nijako zvlášť matematikou, lebo som
vedel, že ju neskôr budem musieť robiť naozaj poriadne. Medzi jeho akademickými
učiteľmi boli H. Weber, F. Lindemann a A. Hurwitz. Tí ho uviedli do teórie
invariantov, teórie čísel a teórie funkcií. Promoval roku 1885, potom bol na
študijnom pobyte v Lipsku a Paríži. V roku 1892 sa stal mimoriadnym profesorom
a oženil sa. Z Kráľovca odišiel na svetoznámu univerzitu do Göttingenu (1895). Tu
prednášal až do roku 1934. Po nástupe fašizmu v Nemecku odišiel do ústrania.
Zomrel 14. februára 1943.
Matematické úspechy
Hilbert bol očarený a pohltený svojou vedou. Bol úplne oddaný svojim
intelektuálnym záľubám. Prenikol do podstaty mnohých matematických disciplín.
Zaujímal sa o teóriu invariantov (1885 – 1895), teóriu algebraických číselných telies
(1893 – 1898), problémy variačného počtu a diferenciálnych rovníc (1900 – 1906),
základy geometrie (1898 – 1902), integrálne rovnice (1902 – 1910), fyzikálne
aplikácie matematiky (1910 – 1922) a logické základy matematiky (1922 – 1939).
V práci Základy geometrie (1899)
vybudoval úplný systém axióm pre
geometriu: základné objekty – bod,
priamka, rovina; základné vzťahy –
incidencia,
zhodnosť,
usporiadanie;
systém axióm incidencie, usporiadania,
zhodnosti, rovnobežnosti, spojitosti.
Skúmal nezávislosť tohto systému
pomocou modelov. Snažil sa úplne
formalizovať základy matematiky, to
znamená vybudovať pevné pravidlá pre odvodzovanie nových tvrdení. Vždy
rešpektoval konkrétne odborné problémy a odporúčal ich štúdium spolu s metódami
a otázkami, ktoré z nich vyplývajú. Dokázal Waringovu hypotézu o tom, že každé
prirodzené číslo možno vyjadriť ako súčet k-tych mocnín prirodzených čísel (k > 2),
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ktorý obsahuje s(k) sčítancov, kde s(k) je konštanta, ktorá závisí iba od exponentu k,
t. j. každé prirodzené číslo možno vyjadriť v tvare
Sformuloval úplný axiomatický systém reálnych čísel. Prispel k rozvoju
matematickej fyziky (s Courantom vydal spis Metódy matematickej fyziky, 1924).
V roku 1934 vydal s Bernaysom Základy matematiky. Hilbert sa snažil formalizovať
metódy budovania abstraktných matematických teórií. I keď sa neskôr ukázalo, že
jeho program pre formalizáciu matematiky sa nedá principiálne uskutočniť (Gödel,
1931), aj tak Hilbertovo úsilie umožnilo vyriešiť veľa čiastočných problémov
modernej matematiky a matematickej logiky. Za svoje matematické práce získal
David Hilbert cenu J. Steinera (1900) a Medzinárodnú cenu Lobačevského (1904).
Spoločník i priateľ
S Hilbertom sa stretalo veľmi veľa ľudí. Mal široké záujmy, dalo sa s ním diskutovať
nielen o matematike, ale aj o politike, ekonómii, filozofii a histórii. Jeho prednášky
boli po odbornej stránke vždy podnetné, i keď začínali úplne jednoduchými
príkladmi. Jeho osobnosť vyžarovala energiu a nadšenie. Fascinoval a inšpiroval.
Nehanbil sa ako vysokoškolský profesor hrať so svojimi mladšími kolegami biliard
(v tej dobe to bolo naozaj nevídané), pozýval svojich mladých študentov na dlhé
prechádzky cez les alebo domov na čaj či večeru. Vždy bol prístupný, ochotný
vypočuť odlišné názory i kritiku. Každý s ním mohol hovoriť ako rovný s rovným
a zastávať vlastné názory, ak mal čo povedať.
Študijná a pracovná atmosféra okolo Hilberta bola plná zodpovednosti a tvorivosti.
I keď Hilbert nebral študijné výsledky svojich doktorandov veľmi prísne, časopis
Mathematische Annalen redigoval veľmi vážne a zodpovedne. Publikovať v ňom
znamenalo vo svete matematiky veľmi veľa. Göttingenská univerzita bola začiatkom
20. storočia svetovým centrom matematického vzdelania. V školskom roku
1908/1909 navštevoval prednášky Davida Hilberta aj významný slovenský
matematik Jur Hronec. Profesor Hilbert bol mimoriadnou vedeckou osobnosťou,
pravým velikánom ducha, univerzálnym matematikom. Vynikal bádateľskou
predvídavosťou, nezávislým myslením, umením pozorne počúvať a získať inšpiráciu.
Snažil sa spoznať prírodu cestou logiky a axiomatizácie. Vytvoril významnú
matematickú školu, ktorá podstatne ovplyvnila celú matematiku i fyziku na začiatku
20. storočia.
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Významný a uznávaný
Aspoň niekoľkými citátmi si pripomeňme Hilbertove názory: ...tu je problém, hľadaj
riešenie. Môžeš ho nájsť čistým myslením... je omylom sa domnievať, že prísnosť pri
dokazovaní je omylom jednoduchosti... Žiadny problém nevzrušoval ľudskú dušu tak
hlboko ako problém nekonečna, nijaká myšlienka neobjavila taký silný a plodný vplyv
na rozum ako idea nekonečna Ale z druhej strany, ani jeden pojem nepotrebuje
v takej miere vysvetľovanie ako predstavy nekonečna... Matematický problém má byť
dosť obťažný, aby nás lákal, ale zároveň aj nie celkom nedostupný, aby sa nestalo
márne naše úsilie, má byť sprievodným znakom na dopletených cestách za skrytými
pravdami, má byť napokon upozornením na radosť, akú nám prinesie nájdené
riešenie... Poznanie prírody a života sú najvznešenejšou úlohou. Všetko ľudské úsilie
a snaženie smeruje k tomu so stále väčším úspechom.
David
Hilbert, jeden z najvýznamnejších
a najuznávanejších matematikov 20. storočia, videl
úlohu matematiky v skúmaní všetkých možných
svetov. Priznával matematickú existenciu všetkým
možným objektom, o ktorých môžeme ako
o existujúcich bezosporne uvažovať. Chcel skúmať
aj aktuálne nekonečno. Nikto nás nemôže vyhnať
z raja vytvoreného pre nás Cantorom. Hilbert sa
pokúsil
formalizovať
axiomatickú
teóriu
matematiky, aby ju oslobodil od obsahu a dosiahol
jej maximálnu všeobecnosť. Bol presvedčený
o riešiteľnosti každého matematického problému.
Pripravil program formalizácie matematických teórií v zmysle abstrakcie od ich
obsahu spolu s formalizáciou ich jazyka, aby ukázal ich bezospornosť. Vo svetle
neskorších objavov sa ukázala aj táto cesta nezavŕšiteľná k úplnej spokojnosti. Ale aj
tak Hilbert prispel k dôkladnému rozpracovaniu jazyka matematiky a jej symboliky.
Metodologický problém povahy matematického poznávania a istoty jeho
uplatňovania je stále vo svojich ideálnych formách otvorený. Nie sme zbavení
ľudskej zodpovednosti za neustále hľadanie zmysluplnosti a pravdivosti našej úžasne
krásnej a často i v praxi efektívnej matematiky.
Dušan Jedinák
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Historické platidlá
V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, ktorých používanie bolo
náročnejšie ako v súčasnosti. Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi,
dukátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako už názov hovorí, boli to
zlaté, ale aj strieborné či medené mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto
minciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa častokrát na trhoch
neplatilo len mincami, ale aj v naturáliách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri taniere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý kúpiť tri krčahy
a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma
zlatými dostali výdavok desať grajciarov.
a) Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier a jeden krčah, ak viete, že
päť tanierov stojí o jedenásť grajciarov viac ako šesť lyžíc.
b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý.
Riešenie: a) Na základe zadania sformulujeme sústavu štyroch rovníc s piatimi
neznámymi l (cena lyžice v grajciaroch), t (cena taniera v grajciaroch), k (cena krčaha
v grajciaroch), z (hodnota zlatého v grajciaroch) a g (hodnota jedného grajciara):
(1)
8l 3t ,
(2)
3k  10l z ,
(3)
5t 6l  11g ,
(4)
5k  5t  10l 2 z  10 g.
Dosadením vyjadrenia z z rovnice (2) do rovnice (4) dostaneme, že platí
5k  5t  10l

2 3k  10l  10 g ,

čo upravíme na tvar
5t

k  10l  10 g .

Z rovnice (1) dostávame po prenásobení 5, že platí
40l 15t.
Ak prenásobíme rovnicu (3) troma, dostávame, že platí
15t 18l  33 g .

(5)
(6)
(7)

Porovnaním rovníc (6) a (7) dostávame, že platí 40l 18l  33 g , odkiaľ
dostaneme, že 22l

33g , čo znamená, že platí
l 1,5 g .
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(8)

Dosadením (8) do (3) dostávame, že platí 5t

6  1,5 g  11g , teda 5t

20 g , odkiaľ

dostávame, že platí
t

(9)

4 g.

Dosadením (8) a (9) do (5) dostávame, že platí
5  4 g k  10  1,5 g  10 g ,
odkiaľ po úprave dostaneme, že platí
15 g

k.

Dosadením (8) a (10) do (2) dostávame, že platí 3  15 g  10  1,5 g
úprave dostaneme, že platí 60 g

(10)
z , odkiaľ po

z.

Celkovo dostávame, že jedna lyžica stojí jeden a pol grajciara, jeden tanier stojí
štyri grajciare, jeden krčah stojí 15 grajciarov a jeden zlatý má hodnotu 60 grajciarov.

Lanovka
Lanovka má kapacitu 1 500 prepravených osôb za hodinu. Počas dňa je počas najväčšej sezóny (december – marec) v prevádzke až 14 hodín, pričom počas troch
hodín je vyťažená na 65 %, päť hodín na 85 % a len šesť hodín je vyťažená na
100 %. V novembri a apríli prepraví lanovka menej osôb – priemerne je to 70 %
z prepravených v najväčšej sezóne. Jedna jazda lanovkou stojí 6 €, zľavnený lístok
stojí 4 €. Z dlhodobých štatistík vyplýva, že na zľavnené cestovné cestuje 20 %
cestujúcich.
a) Určte počet prepravených osôb za jeden deň počas najväčšej sezóny.
b) Určte celkový príjem prevádzkovateľa lanovky za jeden deň počas najväčšej
sezóny.
c) Určte, koľko osôb prepraví lanovka počas sezóny november 2015 – apríl 2016.
Riešenie: a) Počet prepravených osôb za jeden deň vypočítame tak, že prepravnú
kapacitu za hodinu vynásobíme vyťaženosťou lanovky a počtom hodín pre danú
vyťaženosť a všetky tri výsledky sčítame. Preto bude celkový počet prepravených
osôb za jeden deň počas najväčšej sezóny 1 500  0,65  3  0,85  5  1  6

18 300.

b) Na základe časti a vieme, že lanovku denne využije 18 300 osôb. Z nich 20 %
cestuje na zľavnené lístky. Týchto cestujúcich je 0,2  18 300 3 660. Za lanovku
zaplatia 3 660  4 € 14 640 €.
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Cestujúcich, ktorí cestujú za plné cestovné, je 18 300  3 660 14 640 . Za použitie
lanovky zaplatia 14 640  6 € 87 840 €. Celkovo zaplatia cestujúci za lístky počas
jedného dňa počas najväčšej sezóny 14 640 €  87 840 € 102 480 €.
c) Apríl a november majú spolu 60 dní. Vieme, že za jeden deň v najväčšej sezóne
lanovka prepraví 18 300 osôb. Počas apríla a novembra sa prepraví 70 % z toho, čo
počas najväčšej sezóny, teda 0,7  18 300 12 810 osôb. Obdobie najväčšej sezóny
december – marec má 31  31  29  31 122 dní. Preto je celkový počet prepravených osôb 122  18 300  60  12 810 3 001 200.

Lístky na olympijské hry
Získať lístky na olympijské hry je v posledných rokoch čoraz náročnejšie. Na letných
olympijských hrách v roku 2012 bolo vydaných približne 8,8 milióna vstupeniek,
pričom do samotného predaja sa ich dostalo asi 75 % (zvyšok sa rozdelil medzi
sponzorov a na reprezentačné účely). Priemerná základná cena všetkých lístkov je
45 £. Ich základná cena sa pohybovala v rozmedzí 20 £ až 2012 £. Deti do 16 rokov,
ktoré tvoria 10 % divákov, a osoby staršie ako 60 rokov (tvoriace 5 % divákov) majú
zľavy – miesto lístka za 20 £ platia deti sumu podľa svojho veku a seniori 16 £.
Veková skladba detí je 5 % vo veku od 1 do 5 rokov, 21 % vo veku 6 až 9 rokov,
28 % vo veku 10 – 12 rokov, 20 % vo veku 13 – 14 rokov a 26 % vo veku 15 až
16 rokov, pričom v rámci jednotlivých ročníkov predpokladáme rovnomerné
rozdelenie vekov detí.
a) Určte, aká je základná cena vstupeniek v eurách. Na prepočet použite kurz Európskej centrálnej banky k prvému dňu letných olympijských hier v Londýne 2012.
b) Určte, akú sumu mohli organizátori získať z predaja vstupeniek, ak by sa predávali a aj predali všetky vstupenky.
c) Určte očakávaný výnos z predaja vstupeniek, ak predpokladáme, že sa predali
všetky, ktoré boli určené na predaj.
Riešenie: a) Kurz Európskej centrálnej banky k 27. 7. 2012 je 1 € 0,782 95 £. Cena
vstupenky za 20 £ je potom 20 £ : 0,782 95 £/€  25,54 €. Cena najdrahšej vstupenky
za 2012 £ potom zodpovedá sume 2 012 £ : 0,782 95 £/€  2 569,77 €.
Základná cena vstupeniek je 25,54 € až 2 569,77 €.
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b) Celkový počet vstupeniek je 8 800 000 ks, čo pri priemernej cene 45 £ vedie
k potenciálnej tržbe 45  8 800 000 £ 396 000 000 £, čo zodpovedá sume približne
505 779 423,97 € .

c) Do predaja sa dostalo 0,75  8 800 000 6 600 000 kusov vstupeniek. Z nich sa
predalo deťom 10 %, teda 0,1  6 600 000 660 000 kusov. Postupne vypočítame, aké
tržby priniesli jednotlivé vekové skupiny detí.
5 % detí je vo veku od 1 do 5 rokov, teda je ich 0,05  660 000 33 000. Priemerný
vek v tejto skupine je 3 roky, takže za vstupenky spolu zaplatili
33 000  3 £ 99 000 £.
21 % detí je vo veku 6 – 9 rokov, teda je ich 0,21  660 000 138 600. Priemerný
vek v tejto skupine je 7,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
138 600  7,5 £ 1 039 500 £.
28 % detí je vo veku 10 – 12 rokov, teda je ich 0,28  660 000 184 800. Priemerný
vek v tejto skupine je 11 rokov, takže za vstupenky spolu zaplatili
184 800  11 £ 2 032 800 £.
20 % detí je vo veku 13 až 14 rokov, teda je ich 0,2  660 000 132 000. Priemerný
vek v tejto skupine je 13,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
132 000  13,5 £ 1 782 000 £.
26 % detí je vo veku 15 – 16 rokov, teda je ich 0,26  660 000 171 600. Priemerný
vek v tejto skupine je 15,5 roka, takže za vstupenky spolu zaplatili
171 600  15,5 £ 2 659 800 £.
Seniorom sa predalo 5 % všetkých vstupeniek, ktoré sa dostali do predaja, teda
0,05  6 600 000 330 000 kusov. Zaplatili za ne spolu 330 000  16 £ 5 280 000 £.

Za vstupenky, ktoré sa predávali bez zľavy, organizátori získali
0,85  6 600 000  45 £ 252 450 000 £.
Celkový príjem z predaja vstupeniek je
99 000 £  1 039 500 £  2 032 800 £  1 782 000 £  2 659 800 £ 
5 280 000 £  252 450 000 £ 265 343100 £.
Očakávaný výnos z predaja vstupeniek je 265 343 100 £, čo predstavuje
265 343100 £ : 0,782 95 £/€  338 901 717,86 €.
Martin Hriňák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2016/2017
Riešenia 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?
Riešenie: Označme dĺžku strany pôvodného štvorca v metroch ako a. Potom obvod
pôvodného štvorca je 4a. Dĺžka strany zväčšeného štvorca je 1,3a a jeho obvod je
Rozdiel obvodov väčšieho a menšieho štvorca je
Tento rozdiel sa rovná 12 metrom, teda musí platiť

a

teda a

Dĺžka

strany pôvodného štvorca je 10 metrov.
2. Zistite, na koľko častí vieme rozdeliť trojuholník dvoma rôznymi úsečkami.
Riešenie: Ak pretneme nejaký útvar, ktorý je tvorený n časťami, úsečkou, počet častí
vzniknutého útvaru môže byť maximálne 2n, pretože každá pôvodná časť môže byť
úsečkou rozdelená na maximálne dve časti. Preto jedna úsečka môže rozdeliť
trojuholník na maximálne 2 časti a dve úsečky rozdelia trojuholník na maximálne
štyri časti. To, že sa každý počet častí (1, 2, 3, 4) dá dosiahnuť, ľahko overíme
pomocou nasledujúcich obrázkov:

3. Nájdite všetky prirodzené čísla, ktoré sa po preškrtnutí poslednej cifry zmenšia
štvornásobne.
Riešenie: Jednociferné prirodzené čísla zrejme nevyhovujú, pretože preškrtnutím
poslednej číslice nedostaneme žiadne číslo (ak by sme ho považovali za nulu, tak to
nie je prirodzené číslo, teda ani táto možnosť nevyhovuje). Ak uvažujeme dvojciferné
a väčšie prirodzené čísla, môžeme ich zapísať v tvare
9

kde a je prirodzené

číslo a b je cifra (0, 1, ..., 9). Škrtnutím poslednej cifry dostaneme číslo a. Potom má
platiť:

odkiaľ dostaneme, že má platiť

čo však nemôže

platiť, pretože a je prirodzené číslo, a teda ľavá strana rovnice bude určite väčšia ako
0. Preto neexistujú prirodzené čísla, ktoré by vyhovovali zadaniu úlohy.
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?
Riešenie: Ak sčítame všetky štyri uvedené hmotnosti, dostaneme súčet 623,7 kg.
V ňom je hmotnosť každého kamaráta započítaná trikrát, pretože každý z nich chýbal
v práve jednom vážení. Preto bude súčet hmotností kamarátov 623,7 kg : 3 = 207,9 kg.
Odčítaním hmotností troch kamarátov od súčtu hmotností všetkých štyroch
kamarátov postupne dostaneme, že hmotnosť prvého je 207,9 kg – 155,5 kg = 52,4 kg,
hmotnosť druhého je 207,9 kg – 152,8 kg = 55,1 kg, hmotnosť tretieho je 207,9 kg –
– 158,1 kg = 49,8 kg, hmotnosť štvrtého je 207,9 kg – 157,3 kg = 50,6 kg.
5. Určte všetky trojciferné čísla ABC, ktoré sa rovnajú súčtu dvojciferných čísel AB,
AC, BA, BC, CA a CB.
Riešenie: Na základe zadania má platiť nasledujúca rovnosť:
.
Jej úpravou dostaneme, že má platiť
.
To znamená, že C musí byť párne číslo a číslo ABC musí byť deliteľné
jedenástimi. Na základe kritéria deliteľnosti jedenástimi vieme, že
musí
byť deliteľné jedenástimi. Keďže A, B, C sú cifry, tento výraz môže nadobúdať
hodnoty len od –8 po 18, a teda to môžu byť len hodnoty 0 a 11.
V prvom prípade platí

teda

vyššie uvedenej rovnice dostaneme, že platí
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Dosadením tohto vzťahu do

Potom
Za A teraz postupne dosadíme jednotlivé možné hodnoty
(1, 2, 3, väčšie už nie, pretože potom by B bolo väčšie ako 9) a dostaneme, že
riešením úlohy sú tri čísla: 132, 264, 396.
V druhom prípade platí

teda

Dosadením tohto

Potom
Za A teraz postupne dosadíme jednotlivé možné
hodnoty (1, 2, väčšie už nie, pretože potom by C bolo väčšie ako 9) a dostaneme, že
v tomto prípade úloha nemá riešenie, pretože hodnoty B vychádzajú záporné.
Riešením úlohy sú tri čísla: 132, 264, 396.
6. Vypočítajte dĺžku uhlopriečky AC v kosoštvorci ABCD, ak strana kosoštvorca má
dĺžku 20 dm a druhá uhlopriečka BD má dĺžku 24 dm.
Riešenie: Označme priesečník uhlopriečok ako S.

Keďže uhlopriečky sa v kosoštvorci rozpoľujú a sú na seba kolmé, platí
V trojuholníku ABS platí Pytagorova veta, a tak postupne
dostaneme, že platí:
,

a teda

Uhlopriečka AC v kosoštvorci ABCD má dĺžku 32 cm.
11

2

7. Riešte rovnicu v reálnych číslach:

.

Riešenie: Prevedením x 2 na pravú stranu dostaneme rovnicu
dostávame podmienku, že musí platiť x 2
(neekvivalentnú) rovnicu
dvoch polynómov druhého stupňa:

, odkiaľ

Umocnením tejto rovnice dostaneme
Túto rovnicu si rozpíšeme ako súčin

kde a, b, c, d sú reálne čísla. Roznásobením pravej strany a porovnaním koeficientov
pri zodpovedajúcich mocninách x dostaneme sústavu rovníc

bd
Z poslednej rovnice budeme hľadať hodnoty b a d medzi celočíselnými deliteľmi

To znamená, že

čísla 20 a zistíme, že sústava má riešenie
platí

2

2

Ich koreňmi sú

Podmienku x 2

spĺňajú len dva z nich:

Skúškou

sa presvedčíme, že oba uvedené korene sú riešením rovnice zo zadania.
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.
Riešenie: Označme priesečník úsečiek AC a DE ako S. Trojuholníky ASE a CSD sú
podobné podľa vety uu, pretože majú dva rovnaké uhly – uhol pri vrchole S je
12

vrcholový a uhly SAE a SCD sú striedavé. Keďže
AE CD

budú v rovnakom pome-

re aj ich výšky. Keďže súčet výšok z vrcholu S na
príslušné strany v oboch trojuholníkoch je 6 cm, bude
mať výška z vrcholu S v trojuholníku ASE veľkosť
2 cm a výška z vrcholu S v trojuholníku CDS veľkosť
4 cm. Potom pre obsahy trojuholníkov ASE a CDS
dostávame:

Trojuholník AED má obsah

preto

Napokon vypočítame obsah štvoruholníka EBCS:
Hľadané útvary majú obsahy 3 cm 2 , 6 cm 2 , 12 cm 2 a 15 cm 2 .
9. Nech k je najmenšie prirodzené číslo také, že číslo
číslom 1 000 000. Aký je ciferný súčet čísla k?

je deliteľné

musí k! obsahovať súčet šiestich pätiek

Riešenie: Keďže platí

(dvojok bude dosť, pretože každý druhý činiteľ je deliteľný dvomi). Najmenšie
prirodzené čísla deliteľné piatimi sú 5 (1. päťka), 10 (2.), 15 (3.), 20 (4.), 25 (5. a 6.).
Keďže 25 obsahuje vo svojom prvočíselnom zápise dve päťky, bude už číslo 25!
deliteľné 56 , a teda bude deliteľné aj číslom 1 000 000. Ciferný súčet čísla 25 je 7,
a teda aj ciferný súčet čísla k je 7.
10. Dokážte, že ak sú M aj M 2  2 prvočísla, tak aj M 3

je prvočíslo.

Riešenie: Ak M nie je prvočíslo, potom tvrdenie triviálne platí, lebo ide o implikáciu
s predpokladom, ktorý má pravdivostnú hodnotu 0.
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Nech M je prvočíslo. Ak je M deliteľné tromi, musí platiť M

, lebo M je aj pr-

čo je prvočíslo, a M 3
je tiež prvočíslo. Teda
vočíslo. Potom M 2
tvrdenie platí.
Ak M dáva po delení tromi zvyšok 1, môžeme ho písať v tvare
kde
k je nezáporné celé číslo, pretože
čo znamená, že M 2  2 má dva delitele väčšie ako 1, lebo platí
Z toho vyplýva, že M 2  2 nie je prvočíslo. To znamená, že predpoklad implikácie
zo zadania má pravdivostnú hodnotu 0, a teda implikácia platí.
Podobne, ak M dáva po delení tromi zvyšok 2, môžeme ho písať v tvare
kde k je nezáporné celé číslo. Potom platí
čo znamená, že M 2  2 má dva delitele väčšie ako 1, lebo
teda M 2  2 nie je prvočíslo a implikácia má opäť predpoklad s pravdivostnou hodnotou 0, teda implikácia platí.
Keďže sme vyčerpali všetky možnosti pre M, tvrdenie je dokázané.

Zadania 3. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Francúzsky matematik Lucas pripravil nasledujúcu hru: na jedenástich poliach je
5 bielych a 5 čiernych figúr. Figúry možno ťahať buď na susedné pole (ak je
voľné), alebo preskočiť cez jednu figúrku na ďalšie voľné pole. Biele sa musia
pohybovať len doprava, čierne len doľava.
B

B

B

B

B

Č

Č

Č

Č

Č

Napíšte postup, ktorým dokážeme vymeniť úplne ich pôvodné postavenie (biele
figúrky budú vpravo a čierne vľavo).
2. Zoberte si (staršiu) kalkulačku a prezrite si, ako sa na nej zobrazujú jednotlivé
číslice. Teraz si predstavte, že sa dve zo siedmich zobrazovacích políčok pokazia.
Ktoré to musia byť, aby ste stále dokázali jednoznačne určiť, ktorá číslica je ktorá?
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3. Na stole je 10 minci, z toho niekoľko má na spodnej časti bielu nálepku. Traja
súrodenci Adam, Boris a Cyril sa s nimi raz začali hrať. Najskôr si Adam vybral
tri mince a na papier si zaznačil koľko z nich bolo s nálepkou. Potom mince vrátil
na ich pôvodné miesto. Následne to isté zopakoval aj Boris a Cyril a pokračovali
dookola. Každý si priebežne zaznačoval, ktoré tri mince už boli spolu ťahané
a rovnaký výber si už potom nikto nemohol vytiahnuť. Takto sa striedali dovtedy,
kým Adam povedal, že už nemôže vyberať. Pozreli sa na svoje výsledky. Adam
a Boris priznali, že nemali prípad, kedy by všetky tri mince boli bez nálepky. Cyril
sa potom pochválil s tým, že jemu sa na každý druhýkrát podarilo vybrať všetky
tri bez nálepky. Koľko mincí malo nálepku?
4. Koľko existuje trojciferných prirodzených čísel takých, že ich druhá aj tretia
mocnina končia na tú istú číslicu?
5. Máme tri škatule. V jednej je jablko, v druhej slivka, v tretej jablko a slivka. Ale
každá z nich je zle označená. Môžeme vytiahnuť iba jeden kus ovocia z iba jednej
škatule. Ako zistíme, čo je v ktorej škatuli?
Jablko
a slivka

Slivka

Jablko

6. V nepriehľadnej obálke je 100 lístkov, na ktorých sú napísané prirodzené čísla od
1 po 100. Na každom je iné číslo. Najmenej koľko lístkov musíme so zatvorenými
očami vytiahnuť z obálky, aby sme mali istotu, že súčin všetkých čísel na
vytiahnutých lístkoch je deliteľný 4?
7. Na ukazovateli prejdených kilometrov v aute bolo na štarte pretekov zobrazené
číslo 10. S týmto autom sme 12-krát absolvovali ten istý okruh a odčítali stav
ukazovateľa pri prechode štartom. Výsledky sú v tabuľke. Akú dĺžku má okruh za
predpokladu, že do začiatku počítania auto prešlo presne 10,75 km? (Keď je na
ukazovateli napr. číslo 50, dovtedy prejdená vzdialenosť je aspoň 50 km a zároveň
menej ako 51 km).
Okruhy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kilometre 10

14

17

21

25

28

32

36

39

43

46

50

54
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8. Do kružnice je vpísaný štvoruholník, ktorého dve strany majú dĺžku 12 cm a dve
5 cm, a ktorého uhlopriečky majú rôzne dĺžky. Vypočítajte ich dĺžky.
9. Dokážte, že v trojuholníku ABC pri štandardnom označení platí:
.

10. Dokážte, že ak máme zadaných 9 mrežových bodov v priestore, potom existujú
aspoň dva z nich také, že aj stred úsečky nimi určenej je mrežový bod.
11. Zistite, či existuje množina 4 032 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 017-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 017.
12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je väčší ako ich súčet.
Dokážte, že potom platí nerovnosť
13. Postupnosť
a2

an

f
n 1

je definovaná predpisom an1 3an  an1 , 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 6n  n!

2

Termín odoslania riešení úloh 3. série: do
Riešenia zasielajte na adresu:
MATMIX
Ing. Mgr. Martin Hriňák
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

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

Priezvisko
Pokorný
Stanovský
Píľa
Popeľaš
Klajban

Meno
Matej
Peter
Michal
Matej
Jakub

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

PS
14
8
19
5
5

1
3
5
0
0
0

2
0
0
0
0
0

3
0
2
0
0
0

4
5
5
0
0
0

Spolu
22
20
19
5
5

PS
14
12
16
11
10
8

3
0
0
0
5
0
0

4
5
5
1
2
5
0

5
3
1
0
1
0
0

6
1
5
5
3
5
0

Spolu
23
23
22
22
20
8

Kategória C
Por.
1
1
3
3
5
6

Priezvisko
Ozimák
Szücsová
Kyselová
Novotný
Varga
Závodský

Meno
Sebastián
Radoslava
Barbora
Ján
Tomáš
Branislav

Škola
HA Piešťany
SOŠ Svit
SOŠ Svit
G Prešov
G Košice
G Košice

Kategória B
Por.
1
2
2
4
5
6

Priezvisko
Horváth
Nová
Mišík
Novotný
Farkaš
Nagy

Meno
Jakub
Jana
Ján
Peter
Zoltán
Peter

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

PS
20
15
18
18
13
11

5
4
4
4
3
0
0

6
1
0
0
0
0
0

7
5
5
5
5
0
0

8 Spolu
3 33
3 27
0 27
0 26
0 13
0 11

9
5
5
5
5
5

10 Spolu
5
26
5
23
4
19
4
18
5
16

Kategória A
Por.
1
2
3
4
5

Priezvisko
Varga
Kováč
Polák
Molnár
Tóthová

Meno
Juraj
Jakub
Patrik
Martin
Katarína

Škola
G Košice
G Košice
G Prešov
G Košice
G Prešov

PS
11
10
7
9
6

7
3
3
3
0
0

8
2
0
0
0
0
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