Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Z veľkej kopy kociek Janko postavil kváder. Marienka bola zvedavá, koľko kociek
použil na stavbu kvádra a ako kváder vlastne vyzerá, ale Janko jej ho nechcel
ukázať. Povedal jej len to, koľko kociek vidno pri pohľade z jednotlivých strán: pri
pohľade spredu vidno 270 kociek, pri pohľade zboku vidno 360 kociek, pri
pohľade zhora vidno 432 kociek. Marienka na základe toho dokázala určiť
rozmery Jankovho kvádra. Určte ich aj vy.
2. Určte dĺžku a šírku obdĺžnikovej záhrady, ak platia podmienky: Keby šírka zostala
taká, aká je, a dĺžka by bola 30 metrov, bol by obsah o 120 m2 menší než
v skutočnosti. Pri nezmenenej šírke a dĺžke 40 metrov by záhrada mala o 80 m2
väčší obsah, než skutočne má.
3. Na tabuli je napísaných niekoľko rôznych prirodzených čísel menších ako 100.
Vieme o nich, že súčet žiadnych dvoch z nich sa nerovná 150. Koľko čísel môže
byť napísaných na tabuli?
4. Z látky tvaru obdĺžnika s rozmermi 110 cm x 80 cm potrebujeme vystrihnúť
30 rovnakých štvorcov. Určte, akú môžu mať najdlhšiu stranu.
5. V továrni mala každá z troch dielní vyrobiť rovnaký počet výrobkov. Prvá dielňa
prekročila plán o 24 %, druhá o 18,5 % a tretej dielni chýbalo do splnenia plánu
15 %. Všetky tri dielne vyrobili spolu 2 620 výrobkov. Koľko výrobkov mala
vyrobiť každá dielňa a koľko výrobkov skutočne vyrobila každá dielňa?
6. Peter si chcel urobiť výlet na bicykli. Našiel trasu dlhú 30 km. Keby vedel ísť
v priemere o 5 km/h rýchlejšie, zvládol by túto trasu o 18 minút skôr. Aká bola
jeho priemerná rýchlosť počas výletu na bicykli?
7. Štvorec S je rozdelený na 18 menších štvorcov, z ktorých 17 má stranu dĺžky 1.
Aký obsah má štvorec S?
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8. Pre korene x1 , x2 kvadratickej rovnice

platí

Určte a.
9. Dokážte, že z každej desaťprvkovej množiny dvojciferných čísel vieme vybrať
také dve jej neprázdne disjunktné podmnožiny, že súčet ich prvkov bude rovnaký.
10. Dokážte, že pre každé prirodzené číslo n existujú prvočísla p a q také, že n delí
ich rozdiel.
11. Fibonacciho postupnosť
a

Fn

n

je definovaná tak, že pre jej členy platí

pre všetky prirodzené čísla n. Dokážte, že pre každé

prirodzené číslo k existuje člen tento postupnosti, ktorý končí aspoň k nulami.
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!
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Termín odoslania riešení úloh 1. série: do
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18. 12. 2017

