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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Matematiku možno opísať ako vedu, ktorá pojednáva
o všeobecných zákonitostiach (formách), podľa ktorých sa veci
musia riadiť vo svojom bytí.
Bernard Bolzano

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
v tomto predvianočnom čase dostávate ďalšie číslo nášho časopisu. Tomuto času sme
hneď prispôsobili aj dve úlohy – o balení darčekov a lyţiarskom výcviku. Moţno ich
výsledky vyuţijete aj priamo v praxi.
Z histórie matematiky sme sa zamerali na významnú osobnosť ruskej matematiky –
Pafnutija Ľvoviča Čebyševa. Zároveň vám prinášame aj niekoľko zaujímavých
citátov známych matematikov a filozofov.
Prinášame vám aj riešenia prvej série úloh korešpondenčnej súťaţe, výsledkovú
listinu po prvej sérii úloh a zadania druhej série súťaţných úloh. Verím, ţe si počas
vianočných či polročných prázdnin nájdete čas na ich vyriešenie a zašlete nám svoje
riešenia v stanovenom termíne.
Prajem vám úspešný nový rok 2019.
Martin Hriňák

Pafnutij Ľvovič Čebyšev − uznaný za ruského Gaussa
Dlhodobá tradícia
Petrohrad v rokoch 1847 – 1882. Sobota popoludní. K bytu
profesora Čebyševa kráčajú mladí ľudia. Sú to budúci
matematici, mechanici, priatelia exaktných vied. Človek,
ktorého idú navštíviť, je ochotný pomôcť radou, dobrým
slovom, príkladom. Vţdy v sobotu popoludní môţu prísť
debatovať o odbornej problematike. Medzitým sa často
vyriešia aj beţné záleţitosti študentského ţivota. Vţdy mimoriadne zdrţanlivý a zdvorilý P. F. Čebyšev usmerní,
poradí, pomôţe. Ako ţil a pracoval významný ruský
matematik Pafnutij Ľvovič Čebyšev (1821 – 1894)?
Zmysluplné štúdium prinieslo úžitok
Na panstve Okatovo v Kaluţskej gubernii sa málo známemu ruskému šľachticovi
L. P. Čebyševovi narodil 16. 5. 1821 syn Pafnutij. Vzdelaný otec zabezpečil základnú
výchovu doma. Matka učila syna čítať a písať. Sesternica A. K. Sucharevová, vzdelané dievča, ktorej portrét si Čebyšev chránil s veľkou láskou aţ do konca svojho ţivota, viedla vyučovanie aritmetiky a francúzskeho jazyka. V roku 1832 sa rodina presťahovala do Moskvy. Pafnutij sa dostal
na štúdiá k P. N. Pogorelskému, veľmi obľúbenému učiteľovi
súkromného gymnázia, ktorý vedel vzbudiť záujem ţiakov
o matematiku. Pôsobenie skúseného pedagóga malo podstatný
vplyv na budúceho študenta Moskovskej univerzity. Šestnásťročný vstúpil do matematického a fyzikálneho oddelenia filozofickej fakulty (1837). Štúdium u profesorov N. E. Zernova
a N. D. Brašmana, plné jasného a zmysluplného matematického vzdelávania, rozvinulo zárodky lásky k matematike. Snaţivý Čebyšev získal uţ počas štúdia striebornú
medailu univerzity za prácu Výpočet koreňov rovníc. Vedecky a pedagogicky začal
pracovať na univerzite v roku 1847 v oblasti čistej i aplikovanej matematiky. Za prácu z teórie čísel získal hodnosť doktora matematiky v roku 1849. V roku 1850 Čebyšev ako prvý dokázal tzv. Bertrandov postulát, tvrdenie, ţe pre kaţdé prirodzené číslo
n  3 leţí medzi prirodzenými číslami n a 2n – 2 aspoň jedno prvočíslo.
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Bol známy aj za hranicami
Prvý raz za hranice Ruska vycestoval v roku 1852 s cieľom riešiť otázky praktickej
mechaniky. Za celý ţivot vytvoril asi 40 nových mechanizmov a viac ako 80 ich
zdokonalil. Napríklad skonštruoval sčítací stroj s plynulým prenosom desiatok
z niţšieho rádu na vyšší (1878). Niektoré mechanizmy vystavoval na výstavách
v Paríţi (1878) a Chicagu (1893). Napísal pojednania o praktickej mechanike, koncentrických regulátoroch, prístroji na konštruovanie geografických máp a pod.
Vypracoval teóriu prevodových mechanizmov parných strojov.
Na univerzite v Petrohrade sa stal v roku 1860 riadnym profesorom matematiky.
Prednášal teóriu pravdepodobnosti, diferenciálny a integrálny počet, teóriu čísel. Od
roku 1853 pracoval v Akadémii vied v oddelení aplikovanej matematiky. Akademikom sa stal v roku 1859. Spolupracoval predovšetkým s V. J. Buňakovským, ktorý ho
do akadémie priviedol. Vzhľadom na výsledky svojich matematických prác bol
Čebyšev zvolený za člena akadémií v Berlíne (1871), Bologni (1873), Paríţi (1874),
Londýne (1877), Štokholme (1893). Ďalšie pocty získal od mnohých ruských aj
cudzích vedeckých a kultúrnych inštitúcií.
Odborné výsledky
Vedeckou prácou zanechal viac ako 70 pojednaní z teórie
čísel, teórie pravdepodobnosti, teórie aproximácií, teórie
mechanizmov. Dosiahol dôleţité výsledky v problematike
rozloţenia prvočísiel a stanovil asymptotický zákon ich
rozloţenia. Tieto poznatky publikoval v prácach O počte
prvočísiel neprevyšujúcich dané číslo (1849) a O prvočíslach (1858). Čebyševova učebnica teórie čísel sa pouţívala
v Rusku celé polstoročie. V teórii pravdepodobnosti študoval náhodné veličiny, dokázal niektoré zovšeobecnené
formy zákona veľkých čísel, zistil nové spôsoby dôkazov limitných viet. Stal sa
zakladateľom teórie optimálnej aproximácie funkcií pomocou polynómov. Vyriešil aj
niektoré problémy integrácie iracionálnych výrazov z algebrických funkcií a logaritmov. Určil základné smery rozvoja matematiky v Rusku a stal sa jedným zo zakladateľov Petrohradskej matematickej školy.
Čebyšev mal vţdy veľký sklon pre prácu s mechanizmami. Rád konštruoval technické modely, úţitkové prístroje a rôzne mechanické hračky. Pravidelne premýšľal
o praktickom uplatnení matematických poznatkov. Vytušil, ţe zblíţenie teórie
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s praxou prináša tie najpriaznivejšie výsledky. Nielen prax
na tom získava, ale aj veda sa rozvíja: objavujú sa nové
objekty pre výskum. Každý vzájomný vzťah medzi matematickými symbolmi zodpovedá vzťahu medzi reálnymi vecami
– matematická úvaha je rovnocenná veľa ráz zopakovanému
experimentu veľkej presnosti, ktorý treba doviesť k logicky
a materiálne bezchybným záverom.
Činnosť učiteľská
V pedagogickej práci vedel Čebyšev zjednotiť náročné
poţiadavky s láskavým prístupom. Aj keď hovoril rýchlo,
vysvetľoval presne a zrozumiteľne. Snaţil sa, aby si študenti
vytvárali návyk pre samostatné premýšľanie a matematickú
tvorivosť. Kládol vysoké poţiadavky na vedomostnú úroveň svojich ţiakov. Pri
skúškach nebol veľmi zhovievavý, ale ani veľmi prísny. Poslucháči sa snaţili látku
jeho prednášok zvládnuť, lebo neurobenie skúšky u neho povaţovali za zvlášť veľkú
hanbu.
Až na pokraj síl
Pafnutij Ľvovič Čebyšev preţil ţivot oddaný tvorivej matematickej činnosti. Kráčal
ţivotom sám, ale necítil sa osamelý. Bez ohľadu na svoje krívanie chodil rýchlo
a reagoval energicky. Jeho trvalým domovom sa stal Petrohrad. Ráno 8. 12. 1894 si
sadol za písací stôl a poţiadal o čaj. Slúţka ho našla skloneného nad stolom
v bezvedomí. Smrť nastala ochrnutím činnosti srdca.
Sympatická poznámka
Túţba, aby sa praktické potreby odráţali v matematickej teórii a prispeli k novým
vedeckým objavom, ktoré zasa pomôţu k rozvoju praktickej činnosti, zostane trvalým odkazom ţivota a diela, ktoré nám zanechal P. Ľ. Čebyšev. Veľmi pekne to vyjadril slovami: Za starých časov zadávali matematike úlohy bohovia. Napríklad
zdvojenie kocky na vymeranie rozmeru delfského obetného kameňa. Potom nastalo
druhé obdobie, keď úlohy zadávali polobohovia: Newton, Euler, Lagrange. Teraz je
tretia etapa, úlohy zadáva praktická činnosť. Moderná prax ţiada vţdy to najlepšie
a najvýhodnejšie.
Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2018/2019
Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Juraj zjedol 100 koláčov za 5 dní. Kaţdý deň okrem prvého zjedol o šesť koláčov
viac ako deň predtým. Koľko koláčov zjedol prvý deň?
Riešenie: Ak označíme počet koláčov, ktoré zjedol Juraj prvý deň, ako x, potom
druhý deň zjedol x + 6, tretí deň x + 12, štvrtý deň x + 18 a piaty deň x + 24. Potom
musí platiť x   x  6   x  12   x  18   x  24  100. Túto lineárnu rovnicu
upravíme na tvar 5x  60  100, odkiaľ dostaneme, ţe x  8. Juraj zjedol prvý deň
8 koláčov.
2. Doplň do krúţkov čísla podľa šípok. Aké číslo bude v sivom kruhu?

Riešenie: Postupným výpočtom dostaneme nasledujúce hodnoty v krúţkoch:
10

100

44
91
12
2
13
42
9
81

89

Hodnota v poslednom sivom kruhu je 220.
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220

3. Záhrada tvaru obdĺţnika má obvod 320 m. Dĺţka záhrady je k šírke v pomere
3 : 2. Koľko ovocných stromov môţeme vysadiť do záhrady, ak sa na jeden strom
počíta 16 m2 plochy?
Riešenie: Ak označíme šírku záhrady 2x, tak jej dĺţka bude 3x a obvod 10x. Potom

x  32,

a teda

rozmery

záhrady

sú

64

m

x

96

m.

Jej

plocha

je

64 m  96 m  6144 m2 . Vysadiť do nej môţeme 6144 :16  384 stromov.
4. Na obrázku je 5 očíslovaných polí. Niektoré sú biele, ostatné čierne.

1

2

3

4

5

Zistite farbu kaţdého poľa, ak viete, ţe súčasne platí:
a) aspoň jedno z polí 1, 3 je biele,
b) z polí 2, 5 je práve jedno čierne,
c) polia 2, 3 majú rovnakú farbu,
d) polia 3, 4 sú rozličnej farby,
e) najviac jedno z polí 1, 5 je čierne.
Riešenie: Ak je pole 2 čierne, potom z podmienky b dostávame, ţe pole 5 je biele.
Z podmienky c dostávame, ţe pole 3 je čierne, a teda pole 1 je biele podľa
podmienky a. Z podmienky d dostávame, ţe pole 4 je biele. Dostávame tak riešenie:
1

2

3

4

5

Ak je pole 2 biele, potom z podmienky b dostávame, ţe pole 5 je čierne.
Z podmienky c dostávame, ţe pole 3 je biele. Z podmienky d dostávame, ţe pole 4 je
čierne. Z podmienky e dostávame, ţe pole 1 je biele. Dostávame tak riešenie:
1

2

3

4

5

5. Kedy si môţeš kúpiť viac zmrzliny – keď ti zvýšia vreckové o 10 % a cena
zmrzliny zostane nezmenená, alebo keď sa nezmení tvoje vreckové a cena
zmrzliny sa zníţi o 10 %?
Riešenie: Ak je vreckové napr. 10 € a cena zmrzliny 1 €, môţem si kúpiť 10 zmrzlín.
Ak mi zvýšia vreckové o 10 %, dostanem 11 €, a kúpim si 11 zmrzlín. Ak sa zníţi
cena zmrzliny o 10 %, zmrzlina bude stáť 0,9 € a budem si môcť kúpiť 11 zmrzlín
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a ešte mi 0,1 € zostane. Táto moţnosť je preto výhodnejšia. Vo všeobecnosti
postupujeme rovnako a vyuţijeme to, ţe platí

1
 1,1.
0,9

6. V rovnobeţníku ABCD platí: AB  10 cm , AC  15 cm a vzdialenosť bodu D
od priamky AC je 2 cm. Určte vzdialenosť bodu D od priamky AB.
Riešenie: Keďţe vzdialenosť bodu D od priamky AC je 2 cm, predstavuje táto
hodnota aj dĺţku výšky z bodu D v trojuholníku ACD. Potom má obsah tohto

15 cm  2 cm
 15 cm2 . Keďţe v rovnobeţníku sú
2
trojuholníky ACD a CAB zhodné, je obsah S rovnobeţníka 30 cm2. Ten ale vieme
trojuholníka

hodnotu

S1 

vypočítať ako S  AB  vAB , takţe po dosadení známej hodnoty obsahu a veľkosti
úsečky AB dostaneme, ţe platí vAB

30 cm2

 3 cm. To je zároveň aj vzdialenosť
10 cm

bodu D od priamky AB.
7. Na vysokej škole urobí skúšku v prvom termíne 60 % študentov. V druhom
termíne ju urobí 65 % z tých, ktorí ju neurobili v prvom termíne. Tretí termín má
najniţšiu úspešnosť – skúšku v ňom zvládne len 45 % študentov. Koľko študentov
neurobí skúšku ani v jednom z troch termínov?
Riešenie: Označme počet študentov, ktorí robia danú skúšku, ako x. V prvom termíne
ju neurobí 0,4x študentov. V druhom termíne ju neurobí 0,4 x  0,35  0,14 x študentov. Ani v treťom termíne ju neurobí 0,14 x  0,55  0,077 x študentov, teda 7,7 % študentov neurobí skúšku ani v jednom z troch termínov.
8. Z miesta M na zemi vidíme vrchol budovy pod uhlom 30°. Ak sa priblíţime
k budove o 30 m po rovine, vidíme jej vrchol pod uhlom 45°. Vypočítajte výšku
budovy.
Riešenie: Nakreslíme si situáciu – bod B predstavuje vrchol budovy, bod
A predstavuje pätu priemetu vrcholu budovy na zem, bod C predstavuje miesto po
priblíţení o 30 metrov k budove. Výšku budovy označíme x.
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Keďţe po priblíţení o 30 metrov vidno vrchol budovy pod uhlom 45°, trojuholník
ABC je pravouhlý rovnoramenný so základňou BC. V trojuholníku ABM vyuţijeme
funkciu tangens a dostaneme, ţe platí:

tg  BMA  

AB
.
AM

Dosadením známych hodnôt postupne dostaneme, ţe platí:
x
tg 30 
,
30 m  x
 30 m  tg 30 ,
x
1  tg 30





x  15  1  3 m.





Výška budovy je 15  1  3 m, čo je pribliţne 40,98 m.
9. Peter si vytvoril svoju vlastnú postupnosť: začal číslom 2017 a kaţdý ďalší člen
postupnosti vytvoril tak, ţe umocnil cifru na mieste jednotiek predchádzajúceho
člena postupnosti na druhú a k výsledku pripočítal číslo 2. Aké číslo je na
2018. mieste tejto postupnosti?
Riešenie: Vypíšme si jednotlivé členy tejto postupnosti: 2017, 51, 3, 11, 3, 11, 3...
Vidíme, ţe od 3. člena sa uţ opakujú len dve hodnoty členov postupnosti – 3
(nepárne miesta) a 11 (párne miesta). Keďţe 2018 je párne číslo, na 2018. mieste
postupnosti bude číslo 11.
10. Babka a jej vnučka majú narodeniny v rovnaký deň. Počas šiestich po sebe
idúcich oslavách narodenín bol babkin vek vţdy deliteľný vekom vnučky. Určte,
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ktoré narodeniny oslavovala babka na poslednej z týchto šiestich osláv, ak viete,
ţe ešte nedovŕšila vek 100 rokov.
Riešenie: Vek vnučky mohol byť pri prvej oslave buď 1 rok alebo ľubovoľné iné
číslo. Ak by vek vnučky nebol 1 rok, babička by musela mať v kaţdom roku
neprvočíselný vek, pretoţe prvočíslo je deliteľné len jednotkou a sebou samým, takţe
keby babička mala prvočíselný vek, jej vek by nemohol byť deliteľný vekom vnučky,
iba keby mala vnučka rovnako rokov ako ona (čo je nezmysel) alebo 1 rok. Ak mala
vnučka pri prvej oslave 1 rok, babička mohla mať tento rok prvočíselný vek. Počas
ostatných rokov by uţ však musela mať neprvočíselný vek.
Ak by vek vnučky nebol 1 rok, musíme nájsť 6 po sebe idúcich zloţených čísel.
Avšak preskúmaním všetkých prirodzených čísel menších ako 100 zistíme, ţe taká
šestica čísel neexistuje. Platiť teda musí druhá moţnosť a vnučka má pri prvých
narodeninách zo šiestich 1 rok. Babička vtedy bude mať prvočíselný vek a počas
ostatných narodenín neprvočíselný. Moţnosti, kde sa nachádza päť po sebe idúcich
zloţených čísel nasledujúcich po prvočísle, sú tieto: 23 – 28, 31 – 36, 53 – 58, 61 –
66, 73 – 78 a 91 – 96.
Tretie číslo je deliteľné trojkou uţ len v nasledujúcich šesticiach: 31 – 36, 61 – 66
a 91 – 96. Z týchto šestíc je štvrté číslo je deliteľné štvorkou jedine v prípade 61 – 66.
Zostáva nám teda uţ len overiť či 65 je deliteľné 5 (áno) a 66 deliteľné 6 (áno).
Babička teda na poslednej z šiestich osláv mala 66 rokov.
11. Kladné reálne čísla a, b, c majú takú vlastnosť, ţe pre kaţdé prirodzené číslo n
existuje trojuholník so stranami s dĺţkami a n , bn , c n . Dokáţte, ţe aspoň dve
z čísel a, b, c sú rovnaké.
Riešenie: Tvrdenie dokáţeme sporom. Predpokladajme, ţe existujú také čísla a, b, c,
ktoré sú navzájom rôzne, pre ktoré platí, ţe pre kaţdé prirodzené číslo n existuje
trojuholník

so

stranami s dĺţkami

a n , bn , c n .

Bez

ujmy

na

všeobecnosti

predpokladajme, ţe platí a  b  c. Potom pre kaţdé prirodzené číslo n platí aj

a n  bn  cn . Keďţe pre kaţdé prirodzené číslo n existuje trojuholník so stranami
s dĺţkami a n , bn , c n , bude preň platiť trojuholníková nerovnosť: a n  bn  c n .
Predelením tejto nerovnice kladným číslom b n dostávame ekvivalentnú nerovnicu
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n

n

 a
 c
   1    . Podľa predpokladu však platí
b
b

a
1 a
b

c
 1, teda ľavá strana
b

nerovnice má hodnotu menšiu ako 2, avšak pravá strana pre dostatočne veľké n bude
mať hodnotu väčšiu ako 2 (ide o exponenciálnu funkciu premennej n so základom
väčším ako 1). Dostali sme spor, a teda platí tvrdenie zo zadania úlohy.
12. Určte hodnotu súčtu f  n  12  22  32  42     2n  1   2n pomocou n
2

2

a konečného počtu operácií.
Riešenie: Pre kaţdé prirodzené číslo k platí  2k  1   2k   1  4k. Dosadením
2

2

tohto vzťahu do predpisu f dostávame, ţe platí

n   n  1
2
2
f  n    2k  1   2k     1  4k   n  4 
 2n 2  n.


2
k 1
k 1
n

n

13. Dokáţte, ţe ak je n nepárne prirodzené číslo, potom číslo 1n  2n    nn je
deliteľné n 2 .
Riešenie: Prípad n  1 je triviálny a tvrdenie preň platí (1 je deliteľná 1). Uvaţujme
ďalej len n väčšie ako 1. Keďţe n je nepárne prirodzené číslo väčšie ako 1, je aspoň
3, a teda n n bude deliteľné n 2 . Ostáva nám dokázať, ţe 1n  2n     n  1 je
n

deliteľné n 2 .
Teraz dokáţeme, ţe pre kaţdé prirodzené číslo k  1, 2, ,  n  1 / 2 platí, ţe

k n   n  k  je deliteľné n 2 . Rozpísaním  n  k  podľa binomickej vety a úpravou
n

n

dostávame, ţe platí



 n n3
 n 
 n 
n2 
n 1
n
 n   k     
  k    
 n   k    k  .



 1
 n  2

  n  1
Keďţe n je nepárne prirodzené číslo, tak platí

 n  k  n  n2  nn2  

 n 
n
n 1
n
n 1
2
kn  n  k  kn  

n


k


k

n


k
 0 mod n 2 ,







 n  1



čo sme chceli dokázať.
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14. Nech n a m sú prirodzené čísla, pričom platí n  2m. Koľko existuje reťazcov
dĺţky n zloţených len z núl a jednotiek, ktoré obsahujú práve m blokov 01?

 n 1 
Riešenie: Ukáţeme, ţe hľadaný počet reťazcov je 
. Uvaţujme ľubovoľný
 2m  1
vyhovujúci reťazec a v ňom sa pozrime na mnoţinu všetkých dvojíc za sebou idúcich
číslic, ktoré sú rôzne (teda ide o za sebou idúce dvojice číslic 01 a 10, ktoré budú
tvoriť tzv. výmenu). Našou úlohou je zistiť počet reťazcov, ktoré obsahujú práve m
blokov 01. Keďţe bloky 01 a 10 sa musia striedať, ich počet sa môţe líšiť maximálne
o 1. Konkrétne, ak reťazec začína 1 a končí 0, tak počet blokov 10 je m + 1, ak
reťazec začína 0 a končí 1, tak počet blokov 10 je m – 1, a ak reťazec začína a končí
tou istou číslicou, tak počet blokov 10 je m. V prvom prípade je celkový počet výmen

 n 1 
2m + 1 a máme 
moţností. Keďţe výber výmenných bodov spolu so
 2m  1
začiatočnou a koncovou číslicou jednoznačne určuje celý reťazec, dostávame
jednoznačné určenie reťazca, ktorý obsahuje m blokov 01, m + 1 blokov 10, začína 1
a končí 0. Analogicky dostaneme, ţe vo zvyšných dvoch prípadoch je moţností

 n 1 
 n  1
a
2

 2m  1
 2m  . Celkový počet reťazcov tak je
 n 1 
 n  1  n  1   n   n   n  1 

2

 2m  1
 2m    2m  1   2m   2m  1   2m  1 .

Výsledková listina po 1. sérii úloh korešpondenčnej súťaže
Kategória C
Por.
1
2
2
2
5
6
7
8

Priezvisko a meno
Roth Roman
Kaľavská Lenka
Maniaková Andrea
Šoltysová Viktória
Novotný Peter
Vernarecová Alexandra
Horváth Ján
Kolář Martin

Škola
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠP Svit
SOŠ Bratislava
SOŠP Svit
G Bratislava
SOŠP Svit
10

3
5
5
5
5
5
5
5
0

4
3
1
1
1
0
1
0
1

5
5
5
5
5
5
0
0
0

6
5
1
1
1
0
0
0
0

Spolu
18
12
12
12
10
6
5
1

Kategória B
Por.
1
2
3
4

Priezvisko a meno
Pokorný Matej
Skokan Dominik
Kováč Michal
Colotka Richard

Škola
G Ţilina
SOŠP Svit
G Bratislava
SOŠP Svit

5
5
5
5
0

6
4
1
0
0

7
5
5
5
0

8
0
1
1
1

7
4
4

8
5
4

9 10
3 1
3 0

Spolu
14
12
11
1

Kategória A
Por. Priezvisko a meno
1 Novotný Ján
2 Závodský Branislav

Škola
G Prešov
G Košice

Spolu
13
11

Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. V autobuse je 8 ľudí – 7 dievčat a vodič. Kaţdé dievča má práve jednu tašku.
V kaţdej taške je 7 veľkých mačiek, kaţdá veľká mačka má 7 mačiatok. Všetky
mačky majú po 4 nohy, všetci ľudia v autobuse po 2 nohy. Iní ľudia ani zvieratá sa
v autobuse nenachádzajú. Koľko nôh je v autobuse?
2. Nájdite všetky reálne čísla x, pre ktoré platí:

1
1

3x  6 2  x

3. Na stôl sme poloţili vedľa seba tri poháriky tak, ţe prostredný je poloţený hore
dnom, zvyšné dva sú poloţené normálne – dole dnom. Vašou úlohou je zdvihnúť
vţdy dva poháriky naraz, kaţdý z nich otočiť naopak ako bol, a potom ich znova
poloţiť na stôl tak, aby boli po práve štyroch zdvihnutiach a otočeniach všetky
poháriky hore dnom. Ako to urobíte?
4. Michal má tri prútiky. Ich dĺţky sú 20 cm, 24 cm a 30 cm. Ako môţe len
pomocou týchto prútikov odmerať dĺţku 26 cm? (Prútiky nemôţe rezať.)
5. O 18:00 zapadlo slnko a Peter si vo svojej pracovni zapálil dve sviečky. Biela
sviečka je vysoká 30 cm a celá zhorí za 150 minút. Modrá sviečka je vysoká
48 cm a celá zhorí za 120 minút. O koľkej budú obe sviečky rovnako vysoké?
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6. Petrova kocka s hranou dlhou 10 cm sa rozpadla na niekoľko kociek s hranami
2 cm a 3 cm. Na aký počet kociek sa mohla Petrova kocka rozpadnúť?
7. Športového turnaja sa zúčastnilo 6 druţstiev, pričom kaţdá dvojica druţstiev
zohrala štyri vzájomné zápasy. Ţiaden zo zápasov neskončil remízou. Na konci
turnaja sa zverejnilo, koľko percent svojich zápasov vyhrali jednotlivé druţstvá.
Bolo to 20 %, 30 %, 35 %, 60 % a 80 %. Chýbal len údaj o druţstve, ktoré získalo
druhé miesto. Koľko percent svojich zápasov vyhralo toto druţstvo?
8. V obdĺţniku ABCD platí

AB  12 cm,

BC  9 cm. Na uhlopriečke BD je

vyznačený bod E tak, ţe BE  5 cm. Na strane AB je vyznačený bod F tak, ţe EF
je rovnobeţné s AD. Vypočítajte obvod štvoruholníka AFED v centimetroch.
9. Vo futbalovej jedenástke muţstva je priemerný vek hráčov 23 rokov. Tréner
dvoch najstarších 26-ročných hráčov vymenil za dvoch mladších, čím priemerný
vek muţstva klesol na 22 rokov. Obaja noví hráči sa narodili v ten istý deň, rok po
sebe. Koľko rokov majú noví hráči?
10. Vo vreci je 100 kartičiek, na ktorých sú napísané všetky prirodzené čísla od 1 do
100 (na kaţdej kartičke je práve jedno číslo). Aký najmenší počet kartičiek
musíme vytiahnuť, ak ťaháme so zatvorenými očami a chceme mať istotu, ţe
medzi nimi budú tri kartičky také, ţe súčet čísel na nich napísaný je deliteľný
troma?
11. Pri golfe boli jamky od seba vzdialené 150, 300, 250, 325, 275, 350, 225, 400
a 425 metrov. Robot Golfík sa dá nastaviť tak, aby odpaľoval loptičky na dve
rôzne vzdialenosti. (Napr. keď ho nastavíme na odpaľovanie na vzdialenosti
4 a 10 metrov, poradí si hravo s jamkou vzdialenou 18 metrov – zvládne to na tri
údery: 10, 4, 4; pri jamke vzdialenej 48 metrov potrebuje pri tomto nastavení
aspoň 6 úderov: 10, 10, 10, 10, 4, 4.) Navrhnite, na aké vzdialenosti treba nastaviť
Golfíka, aby mu na prejdenie cez všetkých deväť jamiek stačilo menej ako
35 úderov.
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12. Nech pre členy nekonečnej postupnosti

 an  n1

platí a1  1, a2  1, a3  1 a pre

n  3 definujme an  an1an3. Nájdite hodnotu a2 019 .
13. Predpokladajme, ţe x1, x2 , , x2 018 sú kladné reálne čísla, pre ktoré platí

x1  2 x2    2 018x2 018  1.
Nájdite najmenšiu moţnú hodnotu súčtu x1  x2    x2 018 .
14. Zistite, či nasledujúci nekonečný rad konverguje a ak áno, nájdite jeho súčet:

1
2
4
8
 2
 4
 8

2 1 2 1 2 1 2 1
1

Termín odoslania riešení úloh 2. série: do

25. 2. 2019

Lyžiarsky výcvik
Na lyţiarskom výcviku boli vytvorené tri skupiny, pričom kaţdú skupinu tvorilo
9 ţiakov s jedným inštruktorom. Dve skupiny boli pokročilí lyţiari, ktorí dokázali
zjazdiť svah 15-krát za deň. Začiatočníci dokázali zjazdiť svah len 5-krát za deň. Na
vlek sa predávali dva druhy permanentiek (všetky sú neprenosné):
– na jednotlivé jazdy: na 10 jázd za 30 € a na 5 jázd za 18 €;
– celodenné po 40 €, pričom za skupinu 20 platiacich dostane jedna osoba
celodennú permanentku zdarma.
a) Koľko by stál vlek pre všetkých účastníkov lyţiarskeho výcviku na jeden deň, ak
by vyuţili len permanentky na jednotlivé jazdy?
b) Koľko by stál vlek pre všetkých účastníkov lyţiarskeho výcviku na jeden deň, ak
by vyuţili len celodenné permanentky?
c) Aké sú najniţšie náklady na vlek na jeden deň, ktoré sa dajú dosiahnuť kombináciou permanentiek?
Riešenie: a) Keďţe permanentky sú neprenosné, tak pokročilí by museli pouţiť jednu
na 10 jázd a jednu na 5 jázd, čo by ich stálo 30 €  18 €  48 €.
Začiatočníkom postačuje jedna na 5 jázd. Spolu sú celkové náklady na
permanentky na jeden deň vo výške 20  48 €  10 18 €  1140 €.
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b) Keďţe celkový počet účastníkov lyţiarskeho výcviku je 30, maximálne jedna
osoba môţe získať permanentku zdarma. Preto je potrebné zakúpiť permanentky pre
29 osôb, čo znamená, ţe celkové náklady by boli vo výške 29  40 €  1160 €.
c) Keďţe pokročilých lyţiarov by stál jeden deň pri pouţívaní permanentiek na
jednotlivé jazdy 48 €, oplatí sa im vyuţiť celodennú permanentku. Keďţe ich je 20,
tak jedna osoba zo skupiny začiatočníkov bude môcť jazdiť zadarmo a ostatných 9
zaplatí len 5 jázd po 18 €. Celkové náklady tak budú 20  40 €  9 18 €  962 €.

Balenie darčekov
Florián chce zabaliť pre svojich rodičov a sestru darčeky, ktoré sa nachádzajú
v škatuliach s rozmermi 30 cm x 20 cm x 20 cm, 25 cm x 10 cm x 5 cm a 20 cm x
10 cm x 5 cm. Keďţe nevie, ako sa balia darčeky klasickým spôsobom baliacim
papierom, rozhodol sa škatule s darčekmi oblepiť zo všetkých strán samolepiacim
baliacim papierom. V obchode predávajú samolepiaci baliaci papier v rolkách so
šírkou 70 cm, pričom kupujúci si môţe zvoliť dĺţku kupovaného papiera v násobkoch
5 cm. Aby oblepil škatule čo najpresnejšie, povedal si, ţe pre kaţdú škatuľu vystrihne
jeden súvislý kus baliaceho papiera, ktorým ju potom oblepí.
a) Určte, aký dlhý kus baliaceho papiera si má Florián kúpiť, aby zabalil všetky darčeky poţadovaným spôsobom a minul ho pritom čo najmenej.
b) Riešte úlohu a za predpokladu, ţe v obchode je moţné kúpiť papier s ľubovoľnou
dĺţkou.
c) Filoména, Floriánova sestra, tieţ balila rovnako veľké darčeky podobným
spôsobom ako Florián – samolepiacim baliacim papierom. Keďţe je šetrnejšia,
rozhodla sa, ţe si baliaci papier nastrihá podľa stien škatúľ, ktoré chce oblepiť (na
jednu stenu práve jeden kus papiera). Určte, aký dlhý kus papiera si musela Filoména kúpiť, aby mohla zabaliť všetky darčeky.
d) Riešte predchádzajúcu úlohu za predpokladu, ţe v obchode je moţné kúpiť papier
s ľubovoľnou dĺţkou.
Riešenie: a) Najkratší kus baliaceho papiera musí mať dĺţku aspoň 80 cm, pretoţe na
zabalenie najväčšieho balíka s rozmermi 30 cm x 20 cm x 20 cm potrebujeme papier
s dĺţkou aspoň 80 cm (všetky ostatné siete tohto kvádra, ktoré majú šírku maximálne
70 cm, sú dlhšie). Keďţe na papier s dĺţkou 80 cm sa zmestia siete všetkých škatúľ,
14

táto dĺţka postačuje. Na nasledujúcom obrázku je znázornené umiestnenie jednotlivých sietí kvádrov (štvorcová sieť je tvorená zo štvorcov s rozmermi 5 cm x 5 cm).

b) Vzhľadom na to, ţe minimálna dĺţka papiera je 80 cm a táto dĺţka aj vyhovuje,
ostáva riešenie rovnaké ako v časti a.
c) Najprv vypočítame celkový povrch jednotlivých škatúľ. Prvá škatuľa má povrch

S1  2  (30cm  20cm  20cm  20cm  20cm  30cm)  3 200 cm2.
Druhá škatuľa má povrch

S2  2  (25cm 10cm  10cm  5cm  5cm  25cm)  850 cm2 .
Tretia škatuľa má povrch

S3  2  (20cm 10cm  10cm  5cm  5cm  20cm)  700 cm2 .
Celkový povrch, ktorý treba oblepiť, je potom

S  S1  S2  S3  3 200 cm2  850 cm2  700 cm2  4 750 cm2 .
Keďţe pás papiera s dĺţkou 65 cm má obsah 65 cm  70 cm  4 550 cm2 , nestačí na
pokrytie povrchu všetkých škatúľ. Pás papiera s dĺţkou 70 cm má obsah

70 cm  70 cm  4 900 cm2 a na základe rozloţenia jednotlivých obdĺţnikov na
obrázku na nasledujúcej strane postačuje. Preto je minimálna dĺţka papiera v tomto
prípade 70 cm.
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d) V tomto prípade je potrebné uvedomiť si, ţe všetky rozmery škatúľ sú násobkami
5 cm. Zároveň ľahko nahliadneme, ţe efektívne umiestnenie obdĺţnikov je také, ţe
ich hrany sú rovnobeţné s hranami papiera. Preto bude aj minimálna dĺţka násobkom
5 cm. Keďţe pás papiera s dĺţkou 65 cm nepostačuje svojím obsahom na pokrytie
všetkých škatúľ a 70 cm uţ áno, je aj v tomto prípade rovnaká odpoveď – je potrebné
kúpiť pás papiera s dĺţkou 70 cm.

Historické kroky matematiky
Najušľachtilejšia sila našej duše je schopnosť, ktorá sa spolieha na meranie
a výpočet... Počty a merba vedú k rozumovému poznávaniu, k pravde a lepšiemu
pochopeniu všetkých náuk... Matematika ponúka skvelý prostriedok na objavenie
právd, ktoré sú bez účasti rozumu nedostupné.
(Platón, asi 427 – 347 pred n. l.)
Matematika je veda o nekonečne. Jej cieľom je, aby človek, ktorý je konečný, vystihol
nekonečno pomocou znakov... Zaujatie matematikou sa dá porovnať so záujmom
o mytológiu, literatúru alebo hudbu. Je to jedna z najvlastnejších oblastí človeka,
v nej sa prejavuje ľudská podstata, túžba po intelektuálnej sfére života, ktorá je
jedným z prejavov harmónie sveta.
(H. Weyl, 1885 – 1955)
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Matematika je štúdium ideálnych konštrukcií a odhaľovanie predtým neznámych
vzťahov medzi časťami týchto konštrukcií... Matematika skúma, čo je a čo nie je
logicky možné, bez toho, aby zodpovedala za jeho aktuálnu existenciu.
(Ch. S. Peirce, 1839 – 1914)
Nemôže dosiahnuť poznanie božských vecí ten, kto nie je vôbec zbehlý v matematike...
Pokiaľ to dokážeš, spájaj vieru s rozumom.
(Boethius, asi 480 – 524)
Kto podceňuje výsledky matematiky, škodí celej vede, lebo ten, kto nepozná matematiku, nemôže poznať ostatné exaktné vedy a nemôže pochopiť svet... Chcel by som vysloviť predpoveď, že čím viac základ prírody rozširujeme, tým viac odvetví matematiky budeme nútení používať... Všetko poznanie závisí od teoretickej sily matematiky.
(R. Bacon, asi 1214 – 1294)
Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol som a som
presvedčený, že ten istý kľúč otvára dvere k pochopeniu jedného aj druhého... Ideu
boha alebo najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe s rovnakou istotou ako
ideu nejakého tvaru alebo čísla... Do matematiky patria všetky vedy, ktoré majú čo
robiť s poznávaním systému a miery, bez ohľadu na to, či túto mieru hľadajú
v číslach, obrazcoch, konšteláciách, znakoch alebo iných objektoch... K matematike
sa majú všetky ostatné vedy ako časť k celku.
(R. Descartes, 1596 – 1650)
Matematiku možno opísať ako vedu, ktorá pojednáva o všeobecných zákonitostiach
(formách), podľa ktorých sa veci musia riadiť vo svojom bytí.
(B. Bolzano, 1781 – 1848)
Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť poznávať proces myslenia a má
tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania,
ktoré môže byť potom používané na štúdium ktoréhokoľvek predmetu.
(G. Polya, 1887 – 1985)
Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového myslenia) je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť jednotlivostí sveta... Existuje tesný vzťah medzi matematikou a jazykom... Matematika nevyrastá z jazyka, ale jazyk je možný len vďaka matematike... Matematika opisuje mimozmyslovú skutočnosť.
(K. Gődel, 1906 – 1978)
Zostavil Dušan Jedinák
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