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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Naučte sa matematiku a všetko ostatné sa už naučíte ľahko.
Milan Kolibiar

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
so začiatkom nového školského roka sme tu aj s ďalším číslom časopisu. Prinášame
vám zadania prvej série ďalšieho ročníka korešpondenčnej súťaže a množstvo
zaujímavých textov a článkov.
Z histórie matematiky sme sa zamerali na významnú osobnosť slovenskej
matematiky – Milana Kolibiara – prvého slovenského matematika, ktorý sa
uvedomelo venoval vedeckej výchove mladej generácie.
Do nového školského roka vás uvíta aj matematický pozdrav sériou zaujímavých
citátov známych osobností. V závere časopisu si môžete prečítať krátku recenziu
zaujímavej matematickej knihy, ktorá už síce vyšla dávnejšie, ale ako vieme,
matematické myšlienky tak ľahko nestarnú.
V článku Podnety z matematickej súťaže si môžete vyskúšať svoje matematické
zručnosti v riešení jednoduchých úloh. V ďalších dvoch článkoch, Obkladanie
kúpeľne a Úlohy o prehýbaní štvorca, nájdete ďalšie úlohy, ktoré sú však náročnejšie
a vyžadujú aj viac počítania, a preto vám k nim prinášame aj ich vzorové riešenia.
Prajem vám úspešný začiatok nového školského roka a veľa nových matematických
zážitkov.
Martin Hriňák

Milan Kolibiar – prvý slovenský matematik, ktorý sa uvedomelo
venoval vedeckej výchove mladej generácie
V knižke O matematikoch vážne i úsmevne (vydala Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 1996), ktorej autorom je M. Kolibiar, som si našiel dopísané: 1. veta
Kolibiarova: Ľahko je byť múdrym, keď poznám výsledok. 2. veta Kolibiarova:
Naučte sa matematiku a všetko ostatné sa už naučíte ľahko. V tej publikácii mám vložený aj zažltnutý novinový výstrižok s nadpisom
Zvláštne znamenie: ĽUDSKOSŤ. Tam si na vysokoškolského profesora Milana Kolibiara, pri jeho sedemdesiatke, spomína jeho kolega Tibor Katriňák. Mám
podčiarknuté: Prednášal zanietene, dobre a veľmi svojrázne... hľadal si cestu aj k srdcu žiakov stredných
škôl... príslovečný kolibiarovský matematický a pedagogický inštinkt mu pomohol vyhľadať talenty a tie potom
doviesť k úspešnej samostatnej vedeckej práci.
Prof. RNDr. Milan Kolibiar, DrSc. (14. 2. 1922 Detvianska Huta – 9. 7. 1994
Bratislava) patrí k zakladateľskej generácii slovenskej matematiky. Významné zasiahol do rozvoja matematiky v oblasti vedeckovýskumnej, pedagogickej, vo výchove
vedeckého dorastu a v organizačnej i riadiacej činnosti. Jeho vedecká práca sa vzťahovala väčšinou na algebru a topológiu. Zaslúžil sa o rozvoj teórie zväzov. Stručná
charakteristika najdôležitejších vedeckých prác prof. Kolibiara je v Math. Slovaca 32,
1982, No. 2. V roku 1955 založil prvý a úspešný študentský vedecký seminár z matematiky, kde pod jeho vedením napísali prvé práce napr. P. Brunovský, L. Bukovský,
E. Gedeonová, J. Gruska, T. Katriňák, I. Korec, B. Riečan, B. Sivák, Š. Znám a ďalší.
Prof. Kolibiar bol pre svoju otvorenosť, bezprostrednosť a odborné kvality netradične
obľúbený medzi poslucháčmi i matematikmi.
V roku 1942 zmaturoval v Kláštore pod Znievom. Vysokoškolské štúdium matematiky a fyziky ukončil v roku 1946 na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Stal sa asistentom prof. Kauckého a po jeho odchode prof.
Hronca na Matematickom ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Docentom bol od roku 1956, hodnosť doktora fyzikálno-matematických vied získal
v roku 1965 a v tom istom roku bol vymenovaný aj za univerzitného profesora. Na
Univerzite Komenského pracoval nepretržite až do roku 1991. Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným organizátorom súťaže Matematická olympiáda na Slovensku
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(predseda Krajského výboru MO pre Bratislavský kraj (1951 – 1963), člen ÚV MO
v Prahe (1963 – 1966)). Bol spoluautorom učebnice matematiky pre stredné školy,
recenzoval a posudzoval prakticky všetky stredoškolské učebnice z matematiky.
Zastupoval Československo v International Commision on Mathematical Instruction
pri UNESCO. Po dlhé roky bol predsedom alebo členom rozličných komisií pre
udeľovanie vedeckých hodností z matematiky (CSc. a DrSc.), koordinoval vedecký
výskum a bol dlhoročným členom kolégií pri SAV a ČSAV.
Pretože som priateľom podnetných myšlienok (citátov), odpísal som si z knižnej
publikácie spomínanej na začiatku článku niektoré informácie od M. Kolibiara:
x V básni Ak (If) ospevoval Kipling statočnosť a trpezlivosť muža. Obstaral som si
aj jej anglický originál a stala sa mojím životným krédom.
x Vždy som sa riadil zásadou spisovateľa Byrona: Nepokľakol som poslušne pred
modlami.
x Vážim si ľudí, ktorí vkladajú úsilie nie do bŕzd, ale do motorov.
x Poézia a hudba patrili vždy medzi moje krásy života.
x V matematike nie je také dôležité, čo učíme, ale ako to učíme.
Slovenská matematická obec si môže pripomínať človeka, o ktorom jeho žiak
(M. Franek) napísal: Profesor Kolibiar dával vždy ľudskosť do matematiky a celým
svojím životom dokazuje, že ju z nej možno aj čerpať... Viera v človeka bola popri
hľadaní pravdy azda to najkrajšie, čo mi môj učiteľ do života dal.
Dušan Jedinák

M-pozdrav 2017
x Matematika je kráľovnou vied, ale teória čísiel je kráľovnou matematiky.
x Veda musí byť družkou praxe, nie jej slúžkou; musí jej dávať dary, ale nie jej
otrocky slúžiť.
x Nie poznanie, ale učenie, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale
prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.
x Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať
predstavivosť a hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé kroky,
majú zabrániť tvoreniu nesprávnych názorov na začiatku štúdia,
majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť ďalej samostatným štúdiom.
x Výsledky vlastného premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka
získaná cudzia múdrosť.
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x Musíme si skromne uvedomiť, že ak je číslo produktom nášho ducha, tak priestor
mimo nášho ducha má realitu, ktorej nemôžeme a priori predpisovať zákony.
Carl Friedrich Gauss (30. 4. 1777 – 23. 2. 1855)
x Z ničoho som stvoril nový, iný svet. Ako vám to mám vysvetliť,
ako sa mám s vami podeliť s tým, čo len vo mne svieti?
x Blaho pre jednotlivcov možno priniesť a udržať len vtedy, ak
sa dostane pre všetkých a nikto nemôže byť dokonale šťastným,
ak neuvidí zaistené blaho pre všetkých ostatných.
x Vo vede, práve tak ako v samotnom skutočnom živote, je
dôležité, aby to, čo je nutné a všeobecne užitočné, i keď ešte
nie je dosť jasné, bolo zodpovedne vysvetľované a aby chýbajúci alebo skôr
driemkajúci zmysel pre pravdu a právo bol vyburcovaný, náležite utvrdzovaný
a podporovaný.
x Všetko so všetkým sa stretne vo víchrici a strachu v ohnutom priestore.
x Nie proti pravde rebelujem! Len proti jedinej ceste k nej.
János Bolyai (15. 12. 1802 – 27. 1. 1860)
x Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Matematika je štúdiom vzorov...
Matematika je veda o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský um dospieť.
x Nič nie je pôsobivejšie ako fakt, že tou mierou, ako matematika postupne
prechádzala do vyšších oblastí čoraz abstraktnejšieho myslenia, vracala sa späť na
zem nadobúdajúc čoraz väčší význam pre analýzu konkrétneho faktu.
x Pytagoras objavil význam používania abstrakcií a osobitne
zameral pozornosť na číslo ako to, čo charakterizuje periodicitu
hudobných tónov. Význam abstraktnej idey periodicity bol teda
prítomný už pri samých začiatkoch matematiky.
x Všeobecnosť matematiky je najúplnejšou všeobecnosťou, zhodnou
so spoločenstvom udalostí, ktoré konštituuje našu metafyzickú situáciu.
x Aká je funkcia čistej matematiky v myslení? Je to rozhodný pokus prejsť celú cestu
smerom k úplnej analýze, aby sa oddelili prvky samých vecí od číro abstraktných
podmienok, ktoré spríkladňujú.
Alfred North Whitehead (15. 2. 1861 – 30. 12. 1947)
Dušan Jedinák
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Podnety z matematickej súťaže
Správny úsudok, priaznivý experiment, vhodná intuícia, cieľavedomá predstavivosť
sú užitočné pre riešenie rôznorodých problémov. Už pri počiatočnom štúdiu školskej
matematiky sú podporované spomínané zmysluplné ľudské aktivity. Ponúkam
podnetné úlohy (na úrovni vedomostí z vyšších ročníkov základnej školy)
z medzinárodnej súťaže Matematický klokan z niektorých jej predchádzajúcich
ročníkov. Zohľadnite len ponúkané možnosti odpovedí.
1. Ak máme v nepriehľadnom vrecku 3 biele, 2 čierne a 5 modrých gombíkov, aký
najmenší počet gombíkov máme „naslepo“ vybrať, aby sme mali istotu, že
budeme mať pár gombíkov rovnakej farby?
A) 10
B) 2
C) 3
D) 4
E) 7
2. Stanovte počet rôznych trojuholníkov, pre ktoré platí, že dĺžka všetkých ich strán
vyjadrená v centimetroch má celočíselnú hodnotu a ich obvod sa rovná 15 cm.
A) 1
B) 5
C) 7
D) 19
E) 45
3. Koľko je súčet cifier čísla 1095 – 95?
A) 6
B) 7
C) 108
D) 633
E) 842
4. Aký môže byť maximálny počet bodov na stranách daného štvoruholníka ABCD,
ktoré majú od daného bodu M v jeho vnútri rovnakú nenulovú vzdialenosť?
A) 0
B) 8
C) 4
D) 6
E) 2
5. Súčet troch za sebou nasledujúcich nepárnych čísel je 27. Ktoré z nich je
najmenšie?
A) 11
B) 9
C) 7
D) 5
E) 3
6. Digitálne hodiny ukazujú čas 19:57:33. Za koľko sekúnd sa po prvý raz zmenia
všetky číslice na týchto hodinách?
A) 147
B) 1
C) 27
D) 60
E) 180
7. Aký je najväčší možný počet bodov, v ktorých sa môže pretínať osem rôznych
kružníc?
A) 25
B) 32
C) 38
D) 44
E) 56
8. Cena vstupenky na predstavenie vzrástla o 40 %, za vstupenky sa vybralo len
o 26 percent viac. O koľko percent klesla návštevnosť predstavenia?
A) 10 %
B) 14 %
C) 20 %
D) 38 %
E) 50 %
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9. Stanovte súčet troch prirodzených čísel, ak každé z nich je väčšie než tri a ich
súčin je 2187.
A) 55
B) 45
C) 91
D) 249
E) nedá sa určiť
10. Zo všetkých 101 študentov má 58 z matematiky jednotku a 15 jednotku z fyziky.
29 poslucháčov nemá jednotku ani z matematiky ani z fyziky. Koľko poslucháčov
ma jednotku z matematiky aj fyziky?
A) 1
B) 0
C) 72
D) 73
E) 100
11. Štyri veveričky zjedli 1999 orieškov, každá najmenej 100. Prvá veverička zjedla
viac než každá ďalšia. Druhá a tretia zjedli spolu 1265 orieškov. Koľko orieškov
zjedla prvá veverička?
A) 598
B) 721
C) 629
D) 634
E) nedá sa určiť
12. Jeden dátum, ktorý je písaný bez opakovania číslic, je 5. 4. 2013. Koľko dní
uplynulo od posledného dátumu s touto vlastnosťou pred ním k tomuto dátumu?
A) 9410
B) 9763
C) 9776
D) 9481
E) 9801
13. Zo štyroch testov som dosiahol priemer 12,5 bodu. Koľko bodov musím získať
z nasledujúceho testu, aby som dosiahol priemer 13 bodov zo všetkých piatich
absolvovaných testov?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17
14. Moju knižku, ktorá má 972 strán, som čísloval sám (1, 2, 3, ...). Stanovte,
koľkokrát som napísal číslicu 7.
A) 277-krát B) 278-krát C) 279-krát D) 289-krát E) 290-krát
15. V našej triede sa v priebehu roku znížil počet žiakov o 10 %, ale podiel dievčat sa
zvýšil z 50 % na 55 %. Teda počet dievčat sa:
A) zväčšil o 0,5 %
B) zväčšil o 1 %
C) nezmenil sa
D) znížil o 1 %
E) znížil o 0,5 %
16. Na očíslovanie všetkých stránok encyklopédie sme použili spolu 6 869 číslic.
Koľko strán má táto encyklopédia?
A) 1990
B) 1992
C) 1993
D) 1994
E) 1995
17. V hre „trikrát viac alebo skončiť“ dostane hráč pri prvej správnej odpovedi 10 €.
S každou ďalšou správnou odpoveďou sa výhra strojnásobí. Hráč prerušil hru
s čiastkou 21 870 €. Koľkokrát odpovedal správne?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
18. V rovine sú dané štyri body. Päť zo šiestich vzdialeností medzi nimi sa rovná 7,
5, 5, 2, 2. Ktorá z ponúkaných vzdialeností je šiesta?
A) 3
B) 4
C) 7
D) 10
E) 12
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19. Viem, že rok 1986 začal stredou a rok 2008 začal utorkom. Ktorý z kalendárov
z rokov 1986, 1987, 1988, 1989 alebo 1990 môžem použiť pre rok 2009, lebo sa
s ním zhoduje?
A) 1986
B) 1987
C) 1988
D) 1989
E) 1990
20. Čísla 1, 2, 3, ..., 1997, 1998 sú rozmiestnené do kruhu v smere otáčania
hodinových ručičiek. Pri pohybe v tomto smere odstraňujeme každé druhé číslo,
ako prvé odstránime číslo 1. Daným postupom odstraňujeme čísla tak dlho, až
zostane len jediné číslo. Ktoré?
A) 2
B) 64
C) 512
D) 1234
E) 1948
Správne odpovede: 1. D; 2. C; 3. E; 4. B; 5. C; 6. A; 7. E; 8. A; 9. B; 10. A; 11. D;
12. A; 13. C; 14. E; 15. D; 16. D; 17. B; 18. A; 19. B; 20. E;
Vyhodnotenie
Namiesto slovného hodnotenia a výchovno-vzdelávacích poznámok sa zamyslite nad
citovanými pozoruhodnými myšlienkami. Už staroveký Pytagoras (asi 570 – 496
pred n. l.) vedel: Úlohou výchovy je prebudiť v človeku génia. Posúďte výsledky
bystrosti vášho rozumu a získaných vedomostí aj podľa úspešnosti v tomto teste. Aj
vy s entuziazmom rozširujte niektorú úlohu (aj jej riešenie), ktorá bola pre vás
intelektuálne podnetná.
20 b – 18 b: Náš svet spočíva na matematických základoch a matematika sa stala
neodmysliteľnou súčasťou našej všeobecnej kultúry. (I. Stewart)
17 b – 15 b: Čo sa dobre premyslelo, i keď vypadne z pamäti, nezhynie. (Publius Syrus)
14 b – 11 b: Bohatstvo k nám môže prísť, ale k múdrosti musíme kráčať sami
(R. Young)
10 b – 6 b: Netrápte sa nad svojimi problémami s matematikou; môžem vás uistiť, že
tie moje sú ešte väčšie. (A. Einstein)
5 b – 0 b: Všetci bez rozdielu robíme chyby, len každý robí chyby inak. (G. Ch.
Lichtenberg)
Možno práve teraz bude vhodné pripomenúť si ešte jednu myšlienku: Žiadnu oblasť
ľudského snaženia nemožno vylúčiť z kvantifikujúceho spôsobu myslenia a tvorby
matematických modelov. (H. O. Pollak)
Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2017/2018
Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom roku korešpondenčnú
súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí
majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu úloh.
V školskom roku 2017/2018 bude mať korešpondenčná súťaž tri série. Zadania úloh
budú uverejnené v prvom, druhom a treťom čísle časopisu. Výsledky korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj na internete na našej webovej stránke
www.matmix.sk.
Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 4. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom
stredných škôl a žiakom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. ročníka osemročných
gymnázií je určená kategória B s úlohami 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných
škôl a žiakom 7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A s úlohami
7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je určená kategória π. Pre
túto kategóriu sú v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že máte nejasnosti
v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje pripomienky adresovať na e-mailovú
adresu matmix@matmix.sk.
Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s prvou sériou vašich
riešení. Uveďte na nej svoje meno, priezvisko, školu, triedu a súťažnú kategóriu. Ak
chcete dostávať svoje opravené riešenia s komentármi späť domov, napíšte nám to
v prihláške a zašlite nám dve známky v hodnote 0,95 € (podľa platného cenníka
Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme zasielať aj viacerým riešiteľom na jednu
adresu). Zaslaním svojich riešení na našu adresu nám udeľujete súhlas na spracovanie
zaslaných osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení na spracúvanie týchto osobných údajov za účelom
evidencie súťažiacich v korešpondenčnej súťaži časopisu MATMIX a pri jej
vyhodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových činností, napr. zasielania
informačných mailov. Súčasne súhlasíte s využitím svojej e-mailovej adresy za
účelom doručovania informácií a so zverejnením nasledujúcich údajov vo
výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bodov, umiestnenie, škola.
Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného do redakcie. Zároveň
potvrdzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej osoby uvedených
v § 20 Zákona.
Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie napísali hlavičku – svoje meno, školu a číslo
úlohy. V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch,
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zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia viacerých úloh.
Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.
Do súťaže sa môžete zapojiť aj v druhej sérii. Podmienkou zaradenia do súťaže je
aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.
Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zistíme, že nejaká
skupina navzájom odpisovala, každý jej člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby
bolo riešenie správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. Preto treba
zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, že použijete vetu
alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza
jeho dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá
riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá.
Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – rozhoduje pečiatka na
obálke (nezabudnite na pekné známky) Ak pošlete riešenia po tomto termíne,
strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť
nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Riešenia zasielajte na adresu:
Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
M. R. Štefánika 716/29
900 46 Most pri Bratislave
V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho riešenia, môžete nám
poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, odôvodnením a požadovaným počtom
bodov. Vaše riešenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok.
Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh vám praje redakcia
časopisu MATMIX.

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
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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?
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.
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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  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 1. série: do

18. 12. 2017

Obkladanie kúpeľne
Murári-obkladači musia brať pri stavbe domu či bytu do úvahy viacero faktorov.
Začínajúc od rozmerov miestností, polôh rôznych otvorov (napr. prívody vody, odpadové rúry, elektrické zásuvky) a končiac pri objednávke správneho objemu jednotlivých druhov stavebných materiálov.
Vžite sa do úlohy obkladača, ktorý chce obložiť kúpeľňu s tvarom kvádra s dĺžkou 3 metre, šírkou 2 metre a výškou 260 cm. Najprv bude pokrývať podlahu, pričom
bude používať dlaždice s rozmermi 150 mm x 150 mm x 6 mm. Na bočný obklad
použije obkladačky s rozmermi 150 mm x 100 mm x 6 mm. V ľavom kúte, ktorý je
najbližšie od dverí (nazvime ho ľavý bližší kút), bude obkladačka priložená tesne
k stenám, ďalšie sa budú ukladať na podlahu tak, aby ich hrany boli rovnobežné
s hranami tejto prvej a tvorili štvorcovú sieť. Medzery medzi jednotlivými
dlaždicami, resp. obkladačkami, budú 3 mm (vypĺňajú sa špeciálnou zmesou, ktorou
sa nebudeme zaoberať). Výnimočne je možné akceptovať užšie medzery, ak ide
o medzeru medzi stenou a dlaždicou/obkladačkou. Obkladačky sa budú ukladať dlhšou stranou rovnobežne s podlahou tak, aby boli zachované línie medzier, ktoré
vznikli pri ukladaní dlaždíc na podlahu, pričom sa budú ukladať až po stenu. Dlaždice a obkladačky je potrebné uložiť „klasicky“, teda tak, aby úplne pokryli podlahu
a príslušnú časť stien. Za týmto účelom je možné ich aj rezať, pričom rez má šírku
1 mm a pravdepodobnosť, že sa podarí dlaždicu/obkladačku narezať požadovaným
spôsobom, je 85 % bez ohľadu na to, koľko rezov je do nej potrebné urobiť.
Z estetických dôvodov sa požaduje, aby v každom odrezku boli aspoň dve jeho
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susediace hrany hranami pôvodnej dlaždice/obkladačky, a aby sa obkladačky nerezali
rovnobežne s dlhšou hranou. Majiteľ požaduje obklad do výšky minimálne 200 cm
(maximálne 60 cm od stropu), pričom chce, aby sa obkladačky vo vodorovnej polohe
v najvyššom rade nerezali a taktiež aby bolo obkladačiek čo najmenej.
a) Určte, koľko dlaždíc je potrebných na pokrytie podlahy.
b) Určte, do akej vzdialenosti od stropu bude siahať bočný obklad.
c) Určte, koľko balení obkladačiek po 100 kusov je potrebných na pokrytie bočných
stien miestnosti.
Riešenie: a) Podlaha kúpeľne má rozmery 200 cm x 300 cm. Jedna dlaždica, ktorá sa
bude ukladať na podlahu, má rozmery 15 cm x 15 cm. Ak k nej však prirátame
medzery, zväčšia sa jej rozmery na 15,3 cm x 15,3 cm. Môžeme si to predstaviť tak,
že dlaždica v ľavom bližšom kúte je tesne pri stenách a na jej pravej a vzdialenejšej
strane k nej „pripevníme“ medzeru veľkosti 0,3 cm. Potom k takejto obkladačke opäť
tesne priložíme ďalšiu obkladačku, ktorá má rovnaké medzery vpravo a na
vzdialenejšej hrane. Takýchto obkladačiek sa v jednom smere zmestí do miestnosti
200 cm :15,3 cm  13,07 a v druhom, naň kolmom, 300 cm :15,3 cm  19,61. To
znamená, že použijeme 13  19 247 celých dlaždíc. Nimi pokryjeme plochu obdĺžnika s rozmermi 13  15,3 cm 198,9 cm a 19  15,3 cm 290,7 cm.
Na zvyšok budeme potrebovať rozrezané dlaždice s rozmermi 15 cm x 1,1 cm
(19 ks), 15 cm x 9,3 cm (13 ks) a ešte jeden obdĺžnik s rozmermi 1,1 cm x 9,3 cm do
rohu. Keďže je potrebné zachovať aspoň dve susedné hrany pôvodnej dlaždice, pri
odrezávaní obdĺžnikov so šírkou 15 cm môžeme z jednej dlaždice odrezať maximálne
dva (z jednej strany a z druhej strany, pretože tieto dva odrezky uberú dve celé
obvodové hrany po 15 cm a kratšie úseky na bočných hranách a už tam neostane úsek
19  13
16 kusov, pričom z 13 dlaždíc
dlhý 15 cm. Preto budeme potrebovať rezať
2
rozrežeme pásy so šírkou 1,1 cm a 9,3 cm a z troch po dva pásy so šírkou 1,1 cm
(pásy budeme rezať od protiľahlých krajov dlaždice, odrezok bude mať šírku
15 cm  1,1 cm  9,3 cm  2  0,1 cm 4, 4 cm ).
Na záver ešte bude potrebné vyrezať z jednej dlaždice obdĺžnik s rozmermi 1,1 cm
x 9,3 cm. To je spolu 17 rezaných dlaždíc. Vzhľadom na odpad musíme kalkulovať
17 : 0,85 20 dlaždíc. Celkovo spotrebujeme 247  20 267 dlaždíc.
b) Z časti a vieme, že vzhľadom na medzery medzi obkladačkami je potrebné
kalkulovať s výškou obkladačiek 10,3 cm. Keďže výška dlaždíc na podlahe je 0,6 cm,
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ostáva pokryť už len 199,4 cm zvislej steny. Teraz potrebujeme vypočítať, koľko
radov obkladačiek budeme musieť uložiť. Je ich 199, 4 cm :10,3 cm  19,36.
To znamená, že budeme potrebovať 20 radov obkladačiek. Tie budú siahať do
výšky 0,6 cm  19  10,3 cm  10 cm 206,3 cm, pretože pri hornej obkladačke už
nepočítame medzeru. Obkladačky preto budú 53,7 cm od stropu.
c) Z časti a už vieme, že pozdĺž jednotlivých stien bude 13, resp. 19 celých obkladačiek a pri krajoch sú úseky so šírkou 1,1 cm, resp. 9,3 cm. Tiež vieme, že budeme
potrebovať 20 radov obkladačiek. Na obloženie celého obvodu miestnosti by sme na
prvý pohľad potrebovali 2  13  19  20 1 280 celých obkladačiek (po dve steny
s 13, resp. 19, obkladačkami, výška 20 obkladačiek) a niekoľko rezaných.
To však nie je celkom pravda, pretože tým, že už na jednej stene bude celý obklad,
nie je možné priložiť obkladačku bez rezania tak, aby boli zachované línie hrán.
Keďže podlaha jednoznačne určila línie medzier, je potrebné počítať s 20 rezanými
obkladačkami na dve steny (je jedno ktoré) – na dve protiľahlé steny sa uložia
obkladačky podľa podlahy a na zvyšné dve sa uložia tiež podľa podlahy, akurát
v dvoch rohoch sa budú ukladať obkladačky s rozmermi 14,4 cm x 10 cm a v dvoch
rohoch 0,5 cm x 10 cm, resp. 8,7 cm x 10 cm. Keďže ale obkladačky s rozmermi
14,4 cm x 10 cm a 0,5 cm x 10 cm sa dajú narezať z jednej obkladačky (šírka rezu je
0,1 mm), zvolíme taký postup, že najprv sa uložia obkladačky na dlhšie steny
( 2  19  20 760 ks celých plus 2  20 40 kusov rezaných (s rozmermi 9,3 cm x
10 cm, využijeme len jeden odrezok)) a potom sa pokryjú kratšie steny (ich dĺžka sa
skráti na 198,8 cm, a teda bude postačovať 2  12  20 480 kusov celých
a 2  20 40 ks rezaných (s rozmermi 14,4 cm x 10 cm a 0,5 cm x 10 cm – využijeme
oba odrezky)).
Celkovo dostávame 760  480 1 240 celých a 40  40 80 rezaných obkladačiek. Vzhľadom na odpad budeme potrebovať aspoň 80 : 0,85  94,11, teda 95 obkladačiek. Spolu je to 1 240  95 1335 obkladačiek.
Od tohto počtu ešte musíme odčítať napríklad plochu dverí. Keďže štandardné
dvere majú rozmery 80 cm x 200 cm, zodpovedá to približne ploche 4 x 20 obkladačiek. Po odčítaní 80 obkladačiek dostávame, že ich budeme potrebovať 1 255. Ak by
sme zarátali ešte napr. odvody a prívody vody a pod., počet obkladačiek potrebných
ako rezerva pri rezaní nebude oveľa vyšší. Vzhľadom na to, že v zadaní je uvedená
požiadavka presnosti na stovky, budeme sa určite pohybovať v rozmedzí 1 201 až
1 300 obkladačiek, a teda bude potrebné kúpiť 13 balení obkladačiek po 100 ks.
Martin Hriňák
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Úlohy o prehýbaní štvorca
Štvorcový kus papiera so stranou dĺžky 3 prehneme takým spôsobom, že ľavý dolný
roh sa dostane do stredu hornej strany štvorca (podľa nasledujúceho obrázka).

a) Vypočítajte dĺžku tmavo vyznačenej úsečky na obrázku vpravo.
b) Ľavý dolný roh štvorca má súradnice [0, 0], pravý dolný roh [3, 0]. Určte
rovnicu priamky, podľa ktorej bol papier prehnutý.
c) Vypočítajte obsah útvaru, kde sú dve vrstvy papiera nad sebou.
Riešenie: a) Označme si body ako na nasledujúcom obrázku:

Dĺžku úsečky DX označme x. Strana štvorca ABCD má dĺžku 3, takže úsečka AX
má preto dĺžku 3 – x. Bod A1 je obrazom bodu A v osovej súmernosti podľa priamky
XY, preto majú úsečky XA a XA1 rovnakú dĺžku. Bod A1 je v strede strany DC, teda
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dĺžka úsečky DA1 je 1,5. Trojuholník DXA1 je pravouhlý s pravým uhlom pri vrchole
D, platí preň Pytagorova veta:
,

Po úpravách dostaneme, že platí

9
8
Trojuholníky DXA1 a CA1P sú podobné podľa vety uu. Oba sú totiž pravouhlé,
a uhol pri vrchole X v trojuholníku DXA1 je rovnaký ako uhol pri vrchole A1
v trojuholníku CA1P, lebo uhol DA1X má veľkosť

uhol PA1X je pravý

a uhol DA1C je priamy. Pomery odpovedajúcich si strán trojuholníkov DXA1 a CA1P
musia byť rovnaké, teda platí
CP

.

Z toho môžeme vypočítať hľadanú dĺžku úsečky CP, lebo dĺžky ostatných
úsečiek už poznáme.
3

8
b) Na to, aby sme určili rovnicu priamky, potrebujeme poznať súradnice aspoň dvoch
rôznych bodov, cez ktoré táto priamka prechádza. Najjednoduchšie bude zistiť
súradnice bodov X a Y. Už vieme, že dĺžka úsečky AX je
Súradnice bodu X sú teda

Na to, aby sme zistili súradnice bodu Y,

potrebujeme vedieť dĺžku úsečky BY. Tá je rovnaká ako dĺžka úsečky B1Y, lebo B1 je
obraz bodu B v osovej súmernosti podľa priamky XY. Dĺžku úsečky BY si označme y.
Potom dĺžka úsečky YP je 1 – y, lebo vieme, že dĺžka úsečky CP je 2 a strana štvorca
ABCD má dĺžku 3. Trojuholníky B1YP a CA1P sú podobné podľa vety uu, lebo oba sú
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pravouhlé, a uhly pri vrchole P v trojuholníku B1YP a v trojuholníku CA1P sú zhodné,
lebo ide o vrcholové uhly. Už sme zistili, že trojuholníky DXA1 a CA1P sú podobné.
Z toho vyplýva, že aj trojuholníky B1YP a DXA1 sú podobné, teda pomery
odpovedajúcich si strán týchto dvoch trojuholníkov musia byť rovnaké.
B1Y

čo znamená, že platí
sú potom

,

Z toho dostaneme, že y

Súradnice bodu Y

Teraz už rovnicu priamky XY v tvare y = kx + q určíme jednoducho

dosadením súradníc bodov X a Y. Dosadením súradníc bodu X dostaneme, že platí
15
8

z čoho máme

15
8

Dosadením súradníc bodu Y dostaneme

z čoho máme k
Rovnica hľadanej priamky je
c) Máme vypočítať obsah štvoruholníka XA1PY. Štvorec po rozložení vyzerá takto,
tmavo vyznačená oblasť je tá časť papiera, čo sa prekrývala.

Obraz bodu P v osovej súmernosti podľa priamky XY je P1. Obraz trojuholníka
B1YP je teda trojuholník BYP1. Obraz štvoruholníka XA1PY v tejto osovej súmernosti
je štvoruholník XAP1Y, takže tieto dva štvoruholníky majú rovnaký obsah, alebo inak
povedané, obsah štvoruholníka XA1PY je polovica obsahu šesťuholníka XA1PYP1A.
Jednoduchšie, ako počítať obsah tohto útvaru, však bude vypočítať obsahy zvyšných
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častí štvorca, t. j. trojuholníkov DXA1, CA1P a BYP1. Všetky sú totiž pravouhlé
a dĺžky ich odvesien už poznáme:
,

S XA1PY

.

837
.
256
Bonusová otázka: Ako treba zohnúť ten štvorcový papier, t. j. do ktorého bodu na
úsečke CD sa má dostať ľavý dolný roh po prehnutí, aby sme docielili, že
prekrývajúca sa časť bude mať najmenší obsah?
Katarína Hriňáková
Hľadaný obsah útvaru je

Čo si predstaviť pod matematickou kultúrou?
Rád vysvetľujem, čo vnímam pod pojmom matematická kultúra. Ako stredoškolský
učiteľ počtov a merby, aj ako vysokoškolský didaktik školskej matematiky som často
ponúkal myšlienku: Matematika je široká nádherná
krajina otvorená pre všetkých, ktorým myslenie prináša
skutočnú radosť (W. Fuchs). Zdá sa mi, že publikácia
Matematika  50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať
(autor Tony CRILLY; vydal SLOVART, Bratislava
2011), napĺňa túto predstavu vecným matematickým
obsahom. Stručne, jasne a prehľadne sa dostanete
medzi grupy i matice, magické štvorce i zlaté
obdĺžniky. Spoznáte niektoré dokonalé čísla, Pascalov
trojuholník, fraktály i Gaussovu krivku. Lepšie pochopíte pojmy nekonečno,
topológia, chaos, pravdepodobnosť. Zoznámite sa s Fibonacciho postupnosťou,
Euklidovým algoritmom, Veľkou Fermatovou vetou i Riemannovou hypotézou.
Môžete si ujasniť postulát o rovnobežkách, problém štyroch farieb, rozdelenie
pravdepodobností, úlohu obchodného cestujúceho. Prakticky uvažujúci čitatelia sa
určite s radosťou zoznámia nielen s nemožnosťou niektorých základných
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geometrických konštrukcií, ak by mohli použiť iba pravítko a kružidlo, ale aj
s bayesovskou filozofiou podmienenej pravdepodobnosti. Môžu sa zamyslieť nad
problémom rovnakého dátumu narodenia v roku v nejakej skupine ľudí, alebo nad
dedičnými znakmi z hľadiska algebry genetiky. Pre všetkých záujemcov budú
užitočné kombinatorické pojmy i základné postupy kódovania, finančná matematika
aj teória hier.
Matematická kultúra sa rozvíja už tisícročia úsilím mnohých bystrých ľudí.
Naozaj nebude na škodu, ak sa pozriete do tejto knižky so sympatickým náznakom
hlbšieho matematického obsahu aj v historických súvislostiach. Spomínaná
publikácia má 208 strán, obsahuje krátky výkladový slovník základných
matematických pojmov a abecedný register zásadných hesiel i spomínaných
osobností. Ak sa s touto knižkou dôvernejšie zoznámite, určite mi dáte za pravdu, že
som vám dobre poradil, pretože takto pripravený prehľad prináša skutočnú radosť pre
matematickou kultúrou zaujatého človeka.
Pod matematickou kultúrou si predstavujem intelektuálne špecifické prostriedky,
ktoré môžu prispievať k rozvoju osobnosti každého človeka, ktorý chce užitočne
uvažovať, logicky myslieť, úspešne rozumovo tvoriť. Rozvíjanie zmyslu pre úplnú
argumentáciu, zdôvodňovanie faktov, nápaditá činnosť pri definovaní nových
pojmov, hľadanie účinných dôkazov, uplatnenie vyváženého podielu intuície
a dedukcie, obsažné a stručné, hospodárne a presné, jednoznačné a trvalé
matematické úvahy a symbolika sú plnohodnotným argumentom pre každé plodné
myslenie, pre širší aj hlbší rozvoj matematickej kultúry. Matematická kultúra, ako
medzisvet porozumenia vybudovaný medzi prírodou a človekom, bude možno
natrvalo vypreparovaná aj ako metóda pre úspešnú súčinnosť abstraktných ideálov
a praktických harmónií. Rozvoj matematických postupov je veľký dar pre kultiváciu
ľudského myslenia a v spojení s prírodnými vedami aj pre rozvoj všeobecného
humánneho prostredia.
Dušan Jedinák
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