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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematika stojí nad rozumom, je jeho vyšším štádiom – a v tom
spočíva jej zmysel, odtiaľ k nám prichádza jej posolstvo.
Petr Vopěnka

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
aj v roku 2018 vám prinášame zaujímavé matematické čítanie na stránkach nášho
časopisu.
Historické okienko sa venuje článku o Petrovi Vopěnkovi, autorovi alternatívnej
teórie množín, ktorá predstavuje iný prístup v matematickej teórii nekonečna. Ak ste
o tejto teórii ešte nečítali, odporúčam vám to – v článku nájdete aj konkrétne názvy
kníh, v ktorých sa o tejto teórii dočítate viac. Je to však trochu náročnejšie čítanie
odporúčané stredoškolákom a starším.
S rokom 2018 súvisí priamo článok 18 úloh pre rok 2018. Ako už jeho názov
hovorí, nájdete v ňom 18 úloh, ktoré nejakým spôsobom súvisia s práve prebiehajúcim rokom 2018.
V korešpondenčnej súťaži vám prinášame riešenia druhej série súťažných úloh
a zadania tretej série súťažných úloh. Zároveň zverejňujeme aj výsledkovú listinu po
prvých dvoch sériách korešpondenčnej súťaže.
Keďže začala jar a sezóna výstavby rodinných domov, prinášame vám aj jednu
aktuálnu úlohu z praxe o tom, ako sa betónuje a aké matematické úlohy sú
s betónovaním spojené.
V článku Percentá sú zradné čísla pomerné nájdete 20 úloh zameraných na
percentá. Vyriešte si ich a v ďalšom letnom čísle nájdete aj vyhodnotenie testu so
zaujímavými citátmi a samozrejme aj so vzorovými riešeniami, aby ste si mohli svoje
riešenia skontrolovať.

Martin Hriňák

Petr Vopěnka (16. 5. 1935 − 20. 3. 2015)
Český matematik, zakladateľ pražskej školy teórie množín, ktorá
má významné miesto vo svetovej matematike. Vopěnkova Nová
teória množín a polomnožín (alternatívna teória množín)
predstavuje iný prístup v matematickej teórii nekonečna. Zapojil
sa aj do výskumov v oblasti filozofie vedy pod vplyvom
Husserlovej fenomenológie. Bol nielen vynikajúcim znalcom,
ale aj interpretom, filozofickej povahy vývoja matematických
ideí. Výsledkami svojej vedeckej práce významne ovplyvnil
topológiu, klasickú i neklasickú teóriu množín, filozofiu a históriu matematiky, ale aj
názory o českej spoločnosti. Vychoval niekoľko generácií českých a slovenských
logikov a matematikov.
Vyštudoval MFF UK v Prahe
(1953 − 1958), bol posledným
diplomantom E. Čecha. Na MFF
UK zostal vedecky a pedagogicky
pôsobiť, od roku 1964 ako docent.
Viedol katedru matematickej logiky
(1966 − 1969). V rokoch 1970 –
1989 mu nepovolili legálne
cestovať do zahraničia. Menovanie
vysokoškolským profesorom bolo navrhnuté vedeckou radou UK už v roku 1968,
uskutočnilo sa však (z politických dôvodov) až v roku 1990. V januári roku 1990 bol
zvolený za prorektora UK v Prahe. V rokoch 1990 − 1992 bol ministrom školstva
ČR. Katedru matematickej logiky a filozofie
matematiky viedol v rokoch 1992 – 2000. Od roku
2003 pôsobil aj na Západočeskej univerzite v Plzni.
Ukazoval matematiku ako úchvatný príbeh
ľudských dejín – Podivuhodný květ českého baroka
(1998; 2012), Úhelný kámen evropské vzdělanosti
a moci (2000; 2011), Meditace o základech vědy
(2001), Vyprávění o kráse novobarokní matematiky
(2004), Nová infinitní matematika – Prolegomena
(2014).
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Z myšlienok
x Matematika vyžaduje nesrovnatelně vyšší intelektuální schopnosti než pouhé
používání rozumu. Je to do krajní přesvědčivosti vyvedené neustále se vyvíjející
učení, do něhož ti více zasvěcení zasvěcují ty méně zasvěcené.
x Není druhé lidské činnosti, která by tak důvěrně provázela
duchovní dějiny lidstva, a v posledních pěti staletích především
Evropy, jako pěstování a vytváření matematiky… Abstraktní
matematika svou nesmírně razantní a přitom přísně racionální tvůrčí
silou zaplňuje duševní dimenzi Evropanů.
x Na dějinách matematiky můžete sledovat celý myšlenkový vývoj lidstva. Vezměte si
jména velkých filozofů a zjistíte, že to byli matematici. Od Platóna až po Husserla.
x Náš svět je daný tím, že jsme to my, kdo se na něj dívá, ale vidíme jen to, co se nám
ukazuje na obzoru… čísla a jejich poměry a vztahy hrají v našem světě zásadní roli.
x Eukleidovská geometrie
je věda pevná, jasná, nejsou v ní žádné chyby, přiváděla pravdy k názoru.
Logika je nástrojem pomocným, názor je místo,
které nás spojuje s antikou. Středoevropské matematické myšlení bylo kdysi
geometrickou velmocí a je chyba, že současné evropské školství od geometrie upouští,
geometrie by ve výuce měla mít přednost před jinými vědami, neboť objevuje prostor,
který zhmotňuje; je to zpřítomnělá nutnost.
x Matematika není vědou v obvyklém smyslu, neboť nemá svůj vlastní předmět
studia, není vědou o živé či neživé přírodě, o zemi, o člověku, lidské společnosti jako
je tomu v případě přírodních nebo společenských věd. Na druhé straně občas otevře
další předmět studia spolu s vědou o něm, kterou nezřídka vybaví novými vhodnými
nástroji a metodami zkoumání.
x Nemohu-li svobodně jednat, mohu vždy alespoň svobodně myslet.
Dušan Jedinák
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18 úloh pre rok 2018
1. Stanovte počet prirodzených čísiel od 1 do 106, ktoré končia štvorčíslím 2 018.
2. Stanovte, koľko prvočísiel menších než 2 018 má ciferný súčet dva.
3. V desiatkovej číselnej sústave stanovte ciferný súčet čísla 102 018 + 2 018.
4. Stanovte prvú číslicu najmenšieho prirodzeného čísla s ciferným súčtom 2 018.
5. Na očíslovanie všetkých stránok encyklopédie (prirodzené čísla od 1) sme použili
spolu 6 965 číslic. Stanovte, koľko strán má táto encyklopédia.
6. Stanovte, ktorú číslicu sme napísali poslednú, ak píšeme postupne za sebou
prirodzené čísla 1, 2, 3, ... , 134, 135, ... a pritom sme na to použili 2 018 číslic.
7. Encyklopédia má očíslovaných 2 018 strán (prirodzené čísla od 1 do 2 018 vrátane). Stanovte, koľkokrát sa na týchto očíslovaných stránkach vyskytuje číslica 8.
8. Stanovte hodnotu výrazu 1 + 2 – 3 – 4 + 5 + 6 – 7 – 8 + 9 + 10  11 − 12 + ... +
+ 2 013 + 2 014  2 015  2 016 + 2 017 + 2 018.
Stanovte s2 017 + s2 018.

9. Vieme, že

10. Stanovte poslednú cifru desatinného rozvoja čísla 5–2 018.
11. Stanovte poslednú cifru čísla 2 0182 018 +18 vyjadreného v desiatkovej číselnej
sústave.
12. Zapíšme za sebou čísla od 1 do 999: 123456789101112131415 ... 997998999.
Stanovte, aká číslica je na 2 018. mieste od začiatku.
13. Stanovte zvyšok po delení čísla 102 018 číslom 15.
14. Stanovte hodnotu výrazu
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15. Stanovte posledné dve cifry čísla 32 018.
16. Nájdite rôzne trojice prirodzených čísel x  y  z, ktoré sú riešením rovnice
x  y  z + 4 = 2 018.
17. Stanovte číselnú hodnotu výrazu
.
18. Stanovte, koľko rôznych štvoríc prirodzených čísel x  y  z  t je riešením
rovnice x  y  z  t + 16 = 2 018.
Dušan Jedinák

Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2017/2018
Riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Šesť chlapcov bolo na brigáde. Peter a Pavol zarobili spolu 1 100 €, Pavol a Jozef
1 700 €, Jozef a Michal 1 100 €, Michal a Ján 3 300 €, Ján a Fero 5 300 €, Fero
a Pavol zarobili 3 200 €. Koľko zarobil ktorý chlapec na brigáde?
Riešenie: Označme si sumy, ktoré si chlapci zarobili na brigáde, takto: Peter – a,
Pavol – b, Jozef – c, Michal – d, Ján – e, Fero – f. Potom dostávame nasledujúcu
sústavu rovníc (číselné údaje predstavujú eurá):

Sčítaním prvej, tretej a piatej rovnice dostávame, že
Sčítaním všetkých šiestich rovníc dostávame, že platí
Túto poslednú rovnicu môžeme zapísať aj ako
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Dosadením hodnoty 7 500 súčtu jednotlivých neznámych dostávame, že platí

Sčítaním tejto rovnice s prvou rovnicou zo zadania dostaneme, že platí
b
b
To znamená, že Pavol zarobil 900 €. Keďže Peter a Pavol zarobili spolu 1 100 €,
Peter zarobil 1 100 € – 900 € = 200 €. Keďže Pavol a Jozef zarobili spolu 1 700 €,

Jozef zarobil 1 700 € – 900 € = 800 €. Keďže Jozef a Michal zarobili spolu 1 100 €,
Michal zarobil 1 100 € – 800 € = 300 €. Keďže Michal a Ján zarobili spolu 3 300 €,
Ján zarobil 3 300 € – 300 € = 3 000 €. Keďže Ján a Fero zarobili spolu 5 300 €, Fero
zarobil 5 300 € – 3 000 € = 2 300 €.
Celkovo dostávame, že Peter zarobil 200 €, Pavol 900 €, Jozef 800 €, Michal 300
€, Ján 3 000 € a Fero 2 300 €.
2. Za jednotlivé písmená dosaďte číslice 0 až 9 tak, aby platilo nasledujúce sčítanie
(za rôzne písmená rôzne číslice):
TWENTY
TWENTY
TWENTY
TEN
TEN
EIGHTY
Riešenie: Úloha má jediné riešenie:
123416
123416
123416
134
134
370516
3. Piati kamaráti, A, B, C, D a E, majú taký zvyk, že denne striedajú kravaty. Vždy si
zoberú tú, ktorú najdlhšie nemali. Každý z nich má aspoň dve kravaty, pričom ani
5

jeden z nich ich nemá viac ako 11. Žiadny z nich nemá dve kravaty rovnakej
farby, žiadni dvaja nevlastnia rovnaký počet kravát. Uvádzané údaje sú
z predchádzajúceho roka:
x 1. decembra mal A modrú, B a C červenú, D zelenú, E žltú kravatu.
x 19. decembra mal D zelenú, E žltú, C modrú, ostatní dvaja červenú kravatu.
x 23. decembra mal D bielu, 26. decembra žltú kravatu.
x 11. decembra nosili kravaty vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená a biela.
x 31. decembra mal každý na sebe rovnakú kravatu ako 1. decembra.
Akú kravatu mal na sebe B 1. januára tohto roku?
Riešenie: To, že si kamaráti vždy zoberú tú kravatu, ktorú najdlhšie nemali,
znamená, že kravaty nosia stále v rovnakom poradí, a teda kravatu rovnakej farby
vždy nosia v rovnakých časových rozstupoch (periódach). Dĺžka tejto periódy sa
rovná počtu kravát, ktoré majú. Keďže 1. a 31. decembra mali všetci rovnakú farbu
kravaty, perióda nosenia kravát je u každého deliteľom čísla 30 (rozdiel 31 a 1).
Keďže každý z nich má iný počet kravát, ktorý je aspoň 2 a maximálne 11, do úvahy
pripadajú len tieto delitele 30: 2, 3, 5, 6 a 10. Keďže ich je práve 5, tak každý z nich
bude počtom kravát práve jedného kamaráta.
1. a 19. decembra mali rovnaké kravaty B (červenú), D (zelenú) a E (žltú). To
znamená, že ich počty kravát delia 18 – sú to 2, 3, 6. Keďže D mal 23. inú kravatu
ako 26. decembra, nebude ich mať 3. Podobne mal D inú kravatu 19. a 23., teda
nemohol ich mať ani dve. Preto má D 6 kravát. Keďže 23. decembra mal na sebe
bielu kravatu, mal ju na sebe aj 11. decembra (rozdiel 12 dní).
Keďže sme už priradili tri delitele, pre A a C platí, že majú 5 a 10 kravát. To
znamená, že 11. decembra mali na sebe to isté, čo 1. decembra, pretože je to 10 dní
po 1. decembri. Teda mali modrú a červenú kravatu. To znamená, že B a E mali
11. decembra na sebe zelenú a žltú kravatu.
Medzi 31. a 11. decembrom je 20 dní. Ak by mal B dve kravaty, tak 11. decembra
musel mať na sebe červenú kravatu. Pre B a E však ostali len žltá a zelená kravata,
takže B nemohol mať 2 kravaty a musel mať 3. Potom mal E dve kravaty
a 11. decembra mal na sebe tú istú ako 31. decembra, teda žltú. To znamená, že B
mal na sebe 11. decembra na sebe zelenú kravatu. Keďže má tri kravaty, tak o 21 dní
po tomto dni, teda 1. januára tohto roka, mal na sebe tú istú – zelenú – kravatu.
B mal na sebe 1. januára tohto roku zelenú kravatu.
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4. Nájdite všetky sedemciferné čísla zostavené z ľubovoľných cifier, ktoré sa môžu
opakovať s touto podmienkou: ak označíme zľava cifry postupne A, B, C, D, E, F,
G, tak platí: A – B = C, B – C = D, C – D = E, D – E = F, E – F = G.
Riešenie: Ak by posledné dve cifry boli 0, tak je celé číslo 0 a nie je sedemciferné.
Ak by bol súčet posledných dvoch cifier aspoň 2, tak A by malo hodnotu aspoň 10, čo
už nie je cifra (E bude aspoň 2, D aspoň 2, C aspoň 4, B aspoň 6, A aspoň 10). To
znamená, že súčet posledných dvoch cifier musí byť 1. Potom vyhovujú len dve
možnosti: 8 532 110 a 5 321 101, ktoré sú aj riešením našej úlohy.
5. Súčet cifier trojciferného prirodzeného čísla x označíme y. Určte hodnotu x, ak
viete, že x + y a x – y sú také prirodzené čísla, ktorých všetky cifry sú rovnaké.
Riešenie: Keďže x je trojciferné prirodzené číslo, tak hodnota x + y je maximálne
999 + 27 = 1 026, takže nepôjde o štvorciferné číslo s rovnakými ciframi (najmenšie
je 1 111). Ak má trojciferné číslo všetky cifry rovnaké, tak je deliteľné 111. Ak by
boli x + y a x – y obe trojciferné čísla deliteľné 111, tak potom ich rozdiel bude
deliteľný 111. Tento rozdiel je však 2y. Keďže y je ciferný súčet trojciferného čísla,
má hodnotu aspoň 1 a maximálne 27. To znamená, že 2y má hodnotu aspoň 2
a maximálne 54. V tomto intervale však nie je žiadna hodnota deliteľná 111. Preto je
x + y trojciferné číslo a x – y dvojciferné číslo. Keďže x – y je dvojciferné číslo a y má
hodnotu maximálne 27, bude mať x hodnotu maximálne 126 (99 + 27). Preto je prvá
cifra čísla x jednotka a druhá maximálne 2. Hodnota x + y potom môže byť jedine
111. Ciferný súčet čísla x je maximálne 12 (1 + 2 + 9). Preto x – y má hodnotu 99
(hodnota 88 môže vzniknúť jedine ako 100 – 12, avšak číslo 100 má ciferný súčet 1,
takže hodnotu 88 nemôžeme dosiahnuť). Vyriešením tejto sústavy dvoch lineárnych
rovníc s dvoma neznámymi dostaneme jediné riešenie: x = 105, , y = 6 (potom x + y =
= 111 a x – y = 99).
6. Vlak prešiel vzdialenosť z mesta A do mesta B priemernou rýchlosťou 56 km/h.
Po 90 minútach cesty touto rýchlosťou zo stanice A vlak pol hodiny stál. Aby sa
podľa stanoveného času dostal do stanice B, musel prejsť zvyšnú vzdialenosť
priemernou rýchlosťou 63 km/h. Vypočítajte vzdialenosť miest A a B.
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Riešenie: Vlak prešiel za 1,5 hodiny vzdialenosť 84 km. Vzdialenosť od miesta
zastavenia vlaku do miesta B označme s, čas, za ktorý doň dorazí, t. Potom
dostávame, že platí

Vyriešením tejto sústavy dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi dostávame,
že t = 4 hod a s = 252 km, teda vzdialenosť miest A a B je 84 km + 252 km = 336 km.
7. Nájdite všetky riešenia nasledujúcej rovnice:

Riešenie: Pripočítaním 1 ku každému zlomku a úprave dostaneme ekvivalentnú
rovnicu
,
ktorú upravíme na tvar
x

Keďže

, musí platiť

x

a teda

jediným riešením tejto rovnice je x
8. Dĺžka odvesny pravouhlého trojuholníka je 3 cm, polomer vpísanej kružnice je
1 cm. Vypočítajte jeho obsah.
Riešenie: Označme trojuholník ABC tak, aby vrchol C
bol pri pravom uhle a dĺžka strany BC bola 3 cm.
Označme body dotyku vpísanej kružnice s obvodom
trojuholníka ako T1, T2, T3 ako na obrázku. Potom CT1ST2
je štvorec (keďže má tri pravé uhly, aj štvrtý uhol musí
byť pravý). Keďže polomer vpísanej kružnice je 1 cm,
platí

Keďže BT2 a BT3 sú spoločné dotyčnice k tejto vpísanej
Analogicky dostaneme, že platí aj

kružnici, platí
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Potom si môžeme vyjadriť dĺžky odvesien pomocou x:

V trojuholníku ABC platí Pytagorova veta:

. Dosadením

vyššie uvedených vyjadrení dostaneme, že platí
Vyriešením tejto rovnice dostaneme, že x = 3 cm, a teda obsah trojuholníka ABC je
2
9. Daná je množina A všetkých prirodzených čísel, ktoré dávajú po delení číslom 18
zvyšok 2, a množina B všetkých prirodzených čísel, ktoré dávajú po delení číslom
19 zvyšok 1. Určte počet všetkých prirodzených čísel, ktoré patria do prieniku
týchto dvoch množím a sú menšie ako 100 000.
Riešenie: Prvky množiny A môžeme zapísať v tvare 18a + 2, kde a je nezáporné celé
číslo, prvky množiny B môžeme zapísať v tvare 19b + 1, kde b je nezáporné celé
číslo. Ak patrí nejaké číslo do prieniku množín A a B, musia existovať také nezáporné
celé čísla a a b, že platí
Úpravou tejto rovnice a pripočítaním
a k obom jej stranám dostávame, že platí
To znamená, že číslo
a
je deliteľné 19, teda existuje také nezáporné celé číslo k, že platí
Potom hľadané prvky prieniku množín A a B majú tvar

.

Keďže tieto čísla dávajú po delení 19 zvyšok 1, ide o nutnú a aj postačujúcu
podmienku. Najmenšie číslo tohto tvaru je 20 (k = 0), najväčšie číslo tohto tvaru je
99 884 (k = 292). Celkový počet týchto čísel je preto 293.
10.Nech x a y sú reálne čísla väčšie ako 1. Nech a označuje logaritmus x pri základe y
a b označuje logaritmus y pri základe x. Nájdite minimálnu hodnotu súčtu a + b.
x
a
y

Riešenie: Zo zadania máme, že

y
Keďže x a y
x

sú reálne čísla väčšie ako 1, čísla a a b sú kladné. Potom pre ne platí nerovnosť medzi
aritmetickým a geometrickým priemerom:
a a b pomocou x a y dostaneme, že platí
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Po dosadení vyjadrení

y

x

y

x

teda minimálna hodnota súčtu a + b je 2. To, že túto hodnotu vieme dosiahnuť, si
overíme napríklad pre x = y = 10. Potom a = b = 1 a a + b = 2.
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.
mod 10k . Pre túto postupnosť taktiež

Riešenie: Nech je k pevné. Označme
Uvažujme dvojice an ; an

platí

Keďže existuje len konečne veľa možností (102k) pre

definuje postupnosť an

n

hodnoty dvojíc

, postupnosť dvojíc

Keďže a a

an ; an

an ; an

musí byť periodická.

n

existuje nekonečne veľa prirodzených čísel n, pre ktoré platí
Potom ale an

an an

. Každá takáto dvojica jednoznačne

takže existuje nekonečne veľa takých
k

prirodzených čísel n, pre ktoré platí

Keďže Fibonacciho

postupnosť obsahuje len kladné čísla, našli sme nekonečne veľa jej členov
s požadovanou vlastnosťou.
12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je väčší ako ich súčet.
Dokážte, že potom platí nerovnosť
Riešenie: Vieme, že pre čísla a, b, c platí

a zároveň, že platí
.

Potom platí

Ak by platilo

potom by platilo aj

teda

Na základe nerovnosti medzi aritmetickým a geometrickým priemerom
vieme, že platí
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Potom platí aj

teda abc

že má platiť

13. Postupnosť
a2

čo je spor s tým,

Preto bol náš predpoklad nesprávny a musí platiť

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.
Riešenie: Matematickou indukciou dokážeme, že pre všetky prirodzené čísla n platí
Pre n = 1 tvrdenie platí:

Predpokladajme, že tvrdenie platí pre nejaké n – 1. Vieme, že platí
an1 3an  an1 . Potom platí aj

dostávame, že platí

rovnosti výrazom
Na

základe

Vynásobením oboch strán

indukčného

predpokladu

predpokladáme,

že

platí

Pripočítaním tohto výrazu k obom stranám vyššie
uvedenej rovnice dostávame, že platí

a teda sme tvrdenie dokázali matematickou indukciou.
Vieme, že rozdiel druhých mocnín dvoch za sebou idúcich prirodzených čísel sa
rovná ich súčtu. Preto m 2
m

nemôže byť druhou mocninou prirodzeného čísla pre

Matematickou indukciou ľahko nahliadneme, že postupnosť

rastúca a že

an

f
n 1

je

takže nám stačí preskúmať len hodnoty

menšie ako 4. Pre n = 1 dostávame, že platí a a

čo nie je druhou mocni-

nou celého čísla. Pre n = 2 dostávame, že platí a a
mocninou celého čísla. Pre n = 3 dostávame, že platí a a
druhou mocninou celého čísla, a teda jediným riešením úlohy.
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čo nie je druhou
čo je

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

2n 2  3n  1 t 6n  n!

2

Riešenie: Vieme, že platí

Predelením oboch

strán rovnosti kladným číslom n a použitím nerovnosti medzi aritmetickým
a geometrickým priemerom dostávame, že platí:
6
n
Umocnením na n-tú dostávame požadované tvrdenie.

Zadania 3. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Miloša sa pýtali, koľko žiakov je v ich triede. Odpovedal: „Ak zväčšíme počet
žiakov našej triedy o 100 % a potom pridáme ešte polovicu počtu žiakov triedy,
dostaneme 100.“ Koľko žiakov je v Milošovej triede?
2. Naše digitálne hodinky ukazujú hodiny a minúty (sekundy neukazujú). Koľko
času ubehne od polnoci, kým ukážu 23-krát číslicu 2? (Ukázať číslicu znamená, že
v danej minúte je zobrazená na hodinkách na jednej zo štyroch pozícií, teda
napríklad od 19:59 po 20:10 (vrátane) je dvojka zobrazená 12-krát.)
3. Bazén na kúpalisku je dlhý 50 m a široký 12,5 m. Na pláne mesta je znázornený
ako obdĺžnik s obsahom 1 cm2. Určte, v akej mierke je plán mesta.
4. Aby sme si mohli pripraviť pukance, je potrebné na jar zasiať na polia semená kukurice pukancovej. Jeden kilogram kukuričných zŕn ich obsahuje približne
6 500 kusov. Hustota porastu kukurice je 80 000 rastlín na jeden hektár poľa. Pri
siatí treba brať do úvahy aj to, že nie všetky zasadené zrná vyklíčia, takže dobrý
poľnohospodár vyseje približne o 15 % zŕn viac oproti očakávanému počtu rastlín.
Na siatie kukurice má k dispozícii sejačku, ktorá naraz seje v pásoch širokých
5 metrov. Keďže sa pohybuje po poli, jej priemerná rýchlosť je 4 km/h. Čas
potrebný na otáčanie sejačky na konci poľa je už zahrnutý v jej priemernej
rýchlosti. Koľko kukurice pukancovej má dobrý poľnohospodár kúpiť, ak chce
12

zasiať kukuricu na poli s rozmermi 500 metrov x 600 metrov? Koľko hodín bude
trvať vysiatie kukurice pomocou sejačky na celé pole?
5. Na obrázku je znázornená pretekárska dráha (jeden štvorček má stranu dlhú
50 metrov), ktorá sa nachádza na rovine (nie je klopená). Vypočítajte dĺžku
okruhu v metroch.

6. Aký uhol zviera hodinová a minútová ručička klasických hodín presne o 13:12?
7. Máme k dispozícii dve vedrá. Jedno 17-litrové a druhé 9-litrové a neobmedzený
zdroj vody. Dá sa do 17-litrového vedra naplniť presne 13 litrov vody? Ak áno,
ako?
8. Číslo 700 245 sa dá rozložiť na súčin troch dvojciferných čísel. Určte tieto tri čísla.
9. Nájdite všetky celočíselné riešenia rovnice
10. Šesť družstiev sa zúčastnilo turnaja, ktorý sa hral systémom „každý s každým
jeden zápas“. Turnaj trval dva dni. Dokážte, že existujú tri družstvá, ktoré
odohrali všetky svoje vzájomné zápasy v jeden deň.
11. Kladné reálne čísla a, b, c majú takú vlastnosť, že pre každé prirodzené číslo n
existuje trojuholník so stranami s dĺžkami a n , b n , c n . Dokážte, že aspoň dve
z čísel a, b, c sú rovnaké.
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12. Určte hodnotu súčtu

pomocou n

a konečného počtu operácií.
je

13. Dokážte, že ak je n nepárne prirodzené číslo, potom číslo
deliteľné n 2 .

14. Nech n a m sú prirodzené čísla, pričom platí
Koľko existuje reťazcov
dĺžky n zložených len z núl a jednotiek, ktoré obsahujú práve m blokov 01?
Termín odoslania riešení úloh 3. série: do

4. 6. 2018

Riešenia zasielajte na adresu:
Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
M. R. Štefánika 716/29
900 46 Most pri Bratislave

Výsledková listina po 2. sérii úloh korešpondenčnej súťaže
Kategória C
Por.
1
2
3

Priezvisko a meno
Pokorný Matej
Pacigová Barbora
Pokorný Matej

Škola
G Žilina
SOŠ Svit
G Žilina

1
2
0
2

2
2
5
2

3
5
0
5

4
1
0
1

Spolu
10
5
10

3
5
5
5
5
3
3

4
2
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

6
4
4
4
4
0
2

Spolu
11
9
9
9
3
5

Kategória B
Por.
1
2
3
4
5
6

Priezvisko a meno
Novotný Ján
Kyselová Barbora
Madejová Daniela
Szücsová Radoslava
Irha Michal
Závodský Branislava

Škola
G Prešov
SOŠ Svit
SOŠ Svit
SOŠ Svit
SOŠ Svit
G Košice
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Betónovanie
Pri stavbe domu sa stavia betónový oporný múr s dĺžkou 20 metrov, výškou dva metre
a šírkou 30 cm. Na vyrobenie jedného metra kubického betónu je potrebných 400 kg
cementu, 1 080 kg piesku, 580 kg kameniva, 178 litrov vody a 1,2 kg iných prísad.
Keďže kvalitný betón je potrebné miešať v špeciálnych zariadeniach, zvyčajne sa
dováža na miesto jeho potreby v tzv. domiešavačoch. V blízkosti tejto stavby sú
k dispozícii dve možné odberné miesta, ktoré ponúkajú betón za rovnakú cenu.
Miesto A je vzdialené 20 kilometrov od stavby. Cena za dopravu domiešavačom
s objemom 5 m3 je 1,5 € za kilometer. Cena za dopravu domiešavačom s objemom
7 m3 je 2 € za kilometer. Cena za naloženie nákladu je 7 € a cena za jeho vyloženie 6 €.
Miesto B je vzdialené 30 kilometrov od stavby. Cena za dopravu domiešavačom
s objemom 5 m3 je 1,1 € za kilometer. Cena za dopravu domiešavačom s objemom
7 m3 je 1,6 € za kilometer. Cena za naloženie nákladu je 6 €, jeho vyloženie je zdarma.
Pri cene za dopravu je potrebné uvažovať aj so spiatočnou cestou domiešavača.
a) Určte, koľko metrov kubických betónu je potrebné vyliať, aby vznikol oporný
múr s danými rozmermi.
b) Určte množstvá jednotlivých zložiek potrebných na vyrobenie jednej tony betónu.
c) Určte najlacnejší spôsob dopravy betónu na stavbu a jeho cenu.
Riešenie: a) Objem betónového oporného múru je 20 m  2 m  0,3 m 12 m3 . Na to,
aby vznikol oporný múr s danými rozmermi, potrebujeme 12 m3 betónu.
b) Na základe zadania vieme, že jeden meter kubický čerstvého betónu bude mať
hmotnosť 400 kg  1 080 kg  580 kg  178 kg  1,2 kg 2 239,2 kg (využili sme zákon zachovania hmotnosti a to, že voda má hustotu 1 kg/l). Na vyrobenie jednej tony
betónu je preto potrebná pomerná časť z údajov v zadaní, napríklad pre cement je to

Podobne dostaneme, že potrebujeme približne 482,315 kg piesku, 259,021 kg
kameniva, 79,493 litra vody a 0,536 kg iných prísad.
c) Jedna dodávka betónu pomocou malého domiešavača (5 m3) z miesta A na stavbu
pozostáva zo samotnej dopravy, naloženia nákladu a jeho vyloženia a stojí
40 km  1,5 € / km  7 €  6 € 73 € . Podobne vypočítame, že jedna dodávka veľkého
domiešavača (7 m3) z miesta A na stavbu stojí 40 km  2 € / km  7 €  6 € 93 €.
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Jedna dodávka malého domiešavača (5 m3) z miesta B na stavbu pozostáva zo
samotnej dopravy a naloženia nákladu a stojí 60 km  1,1 € / km  6 € 72 € . Podobne
vypočítame, že jedna dodávka veľkého domiešavača (7 m3) z miesta B na stavbu stojí
60 km  1,6 € / km  6 € 102 € .
Z týchto výpočtov vidíme, že malý domiešavač je lacnejšie objednať z miesta B
a veľký z miesta A. Aby sme zabezpečili objem 12 m3, je potrebné použiť buď tri
malé domiešavače alebo dva veľké alebo jeden malý a jeden veľký. Keďže veľký
domiešavač je drahší ako malý, druhá možnosť určite nebude najlacnejšia. Použitie
troch malých domiešavačov bude stáť 3  72 € 216 €, použitie jedného malého
a jedného veľkého 72 €  93 € 165 €.
To znamená, že najlacnejší spôsob dopravy betónu na stavbu bude stáť 165 €
a prebehne takto: jeden domiešavač s objemom 5 m3 bude objednaný z miesta B
a jeden domiešavač s objemom 7 m3 bude objednaný z miesta A.
Martin Hriňák

Percentá sú zradné čísla pomerné
Mnohí z nás vravia, že peniaze si vedia dobre spočítať. K nevyhnutnej výbave
absolventa základnej školy vždy patrilo pomerne solídne zachádzanie s úlohami
o percentách. Stačí vedieť, čo je základ a čo percento alebo percentová časť. Zostaviť
lineárne rovnice o jednej či dvoch neznámych a ich vyriešenie tiež patrilo ku klasike
základného vzdelania. Skúste si osviežiť svoje vedomosti, riešte zadané úlohy
a vyberte správne odpovede z ponúkaných. Odmenou za každý správny výsledok
nebude len kladný bod, ale aj vtipné príslovie či porekadlo.
1. Mišo je o 15 % ťažší od Petra. O koľko percent je Peter ľahší od Miša?
2. Stanovte, koľko percent je

1
4
z .
4
5

3. Ak je sadzba DPH 20 %, koľko percent z celkovej ceny (s DPH) tvorí daň
z pridanej hodnoty?
4. Danú úsečku sme zmenšili v pomere 3 : 7. Približne o koľko percent sa zmenšila?
5. Celý majetok bol rozdelený dvom dedičom v pomere 3 : 17. Koľko percent z celého
majetku dostali jednotliví dedičia?
16

6. Stanovte, koľko percent z 20199 je 20200.
7. Treba zväčšiť

2
1
, aby vznikla . O koľko percent?
5
2

8. Kilogram morskej vody obsahuje 2,5 % soli. Koľko kilogramov morskej vody treba
na získanie jedného kilogramu soli?
9. Náklady na výrobu školskej tabule sú 300 eur. Koľko bude predajná cena tabule, ak
zisk by mal byť 20 % z predajnej ceny?
10. Spomedzi všetkých druhov húb je 70 % nejedlých. Spomedzi všetkých nejedlých
druhov húb je 15 % smrteľne jedovatých. Koľko % zo všetkých druhov húb sú
smrteľne jedovaté?
11. Zväčšením strany štvorca sa zväčšil jeho obsah o 10,25 %. O koľko % sa zväčšila
strana štvorca?
12. Cena výrobku bol zvýšená o 15 centov na sumu 1,30 eura. O približne koľko
percent bol zvýšená pôvodná cena výrobku?
13. Obvod štvorca sa zmenšil o 30 %. O koľko percent sa zmenšil obsah štvorca?
14. Cena tovaru klesla o 20 %. O koľko percent viac tovaru možno kúpiť?
15. Koľko 20 % a 45 % kyseliny treba zmiešať, aby sme dostali 250 ml 35 %
kyseliny?
16. Automobil sa pohybuje priemernou rýchlosťou 60 km/h. Ak by sa priemerná
rýchlosť zvýšila o 20 %, o koľko % sa skráti čas jazdy na trase 200 km dlhej?
17. Keby sa do finančnej zbierky na kúpu prístroja zapojilo o 25 % žiakov viac,
o koľko percent menej by musel zaplatiť každý žiak?
18. 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 %
19. Čerstvé huby obsahujú 88 % vody, sušené iba 14 % vody. Koľko kilogramov
čerstvých húb treba nazbierať, aby sme získali 3 kg sušených?
20. Akú časť zmiešaného lesa chcú lesníci vyrúbať, ak ich vedúci nevinne vyhlásil:
Budeme rúbať iba sosny, ktorých je v našom zmiešanom lese 99 %. Po výrube
budú sosny tvoriť 98 % všetkých ponechaných stromov.
Dušan Jedinák
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