Zadania úloh matboja Korešpondenčného seminára MATMIX v Trnave
1. Na pasienku je 15 oviec a niekoľko pastierov. Keby odišla polovica pastierov a tretina oviec, zostalo
by 50 nôh. Koľko je všetkých nôh na pasienku?
2. Jano je proti priateľom nepriateľov priateľov mravcov. Je priateľom alebo nepriateľom mravcov?
3. Akú časť Zeme predstavuje štvornásobok polovice štvrtiny pologule?
4. V minulom storočí bol jeden letopočet, ktorý čítame rovnako aj keď otočíme papier „hore nohami“.
Ktorý je to rok?
5. Vyjadrite číslo 100 pomocou piatich rovnakých číslic a znakov matematických operácií.
6. Bolo vyvrátené vyvrátenie tej nepravej novinky, ktorá bola falošná. Je novinka falošná alebo
pravdivá?
7. Tri slečny a štyria páni vážia spolu 370 kg. Traja páni a štyri slečny vážia spolu 330 kg. Všetci páni
vážia rovnako a aj slečny sú rovnako ťažké. Koľko každý váži?
8. Koľko je na obrázku štvorcov?

9. Máme dve nádoby plné vody s objemami 9 a 13 litrov a jednu prázdnu s objemom 4 litre.
Potrebujeme pomocou nich odmerať 6 litrov vody. Ak áno, ako? Ak nie, prečo?
10. Otec povedal, že má šesť synov a každý z jeho synov má jednu sestru. Koľko je detí?
11. V mravenisku boli štyri robotnice-parádnice. Volali sa Ivanka, Evička, Silvika a Yvetka. Silvika je
väčšia ako Evička, ale menšia a krajšia ako Yvetka, ktorá je mladšia ako Silvika a Evička. Evička je
krajšia ako Silvika, ale menej pekná ako Ivanka, ktorá je staršia ako Silvika a Evička. Ivanka je nižšia
ako Evička, ktorá je staršia ako Silvika. Zoraď robotnice podľa veku, veľkosti aj krásy.
12. V hokejovom zápase Česko-Slovensko český brankár pustil 25% všetkých striel do brány, pričom
slovenský len 20%. Ako dopadol zápas, ak viete, že počet striel na oboch stranách bol rovnaký zápas
skončil rozdielom jediného gólu?
13. Zásahom môžeme na terči získať 30, 12 a 6 bodov. Vyhráva ten, kto najmenším počtom zásahov
získa súčet bodov deliteľný bezo zvyšku sedemnástimi. Zásahov stačí menej ako tucet. Ktoré to sú?
14. V rozhlasovom prijímači sa majú svorky 1, 2, 3 spojiť s vývodmi
drôtov 1, 2, 3 tak, aby sa nikde nekrižovali. Nakreslite polohu drôtov.

15. Vieme, že Juro váži toľko, ako vážia 3/4 Jura a 20 kíl k tomu. Akú má Juro hmotnosť?
16. Nájdite všetky prirodzené čísla a, b, pre ktoré platí ab + a + b = 2020 .
17. Aký najväčší a aký najmenší počet priesečníkov môže mať n rôznych priamok?
18. Do výrazu 20 : 5 ⋅ 2 + 6 2 doplňte zátvorky tak, aby ste dostali nasledujúci výsledok:
a) 38
b) 152
c) 256
19. Určte polomer kruhu, ktorého obvod aj obsah je vyjadrený tým istým číslom.
20. Napíšme čísla 1, 2, …, 1 000 000 000 000. Potom každé nahradíme jeho ciferným súčtom. Túto
operáciu opakujeme tak dlho, až kým nedostaneme samé jednociferné čísla. Určte, ktorých cifier je
medzi nimi najviac.
21. Elektrický počítací stroj JOJO môže jednoducho sčitovať a odčitovať dve ľubovoľné čísla. Pomocou
odporových deličov zistí aj vopred stanovený zlomok z ľubovoľného čísla. Použitím diódy pracujúcej
v oblasti parabolickej charakteristiky vyhľadá tiež ku každému číslu jeho štvorec (= druhú mocninu).
Zistite, ako na tomto stroji môžeme vynásobiť ľubovoľné dve čísla.
22. Usporiadajte na stole 6 mincí tak, aby stredy ľubovoľných troch z nich tvorili vrcholy
rovnoramenného trojuholníka.
23. Šesť chlapcov bolo na brigáde. Peter a Pavol zarobili spolu 1100 Sk, Pavol a Jozef 1700 Sk, Jozef a
Michal 1100 Sk, Michal a Ján 3300 Sk, Ján a Fero 5300 Sk, Fero a Pavol zarobili 3200 Sk. Koľko
zarobil ktorý chlapec na brigáde?
24. Baktérie žijú na základe nasledujúceho zákona: Každá žije iba jednu hodinu a za každú polhodinu
vytvorí novú baktériu (teda počas svojho života dve). Aké bude potomstvo jednej baktérie 6 hodín po
jej vzniku?
25. V krajine Lemniskáta ohlásili konkurz na jednotný projekt bytu určeného na obývanie jednou, dvoma,
tromi alebo štyrmi osobami. Vyžaduje sa, aby počet izieb v byte bol minimálny a aby sa vo všetkých
prípadoch obytný priestor dal rozdeliť rovnako medzi spolubývajúce osoby. Navrhnite počet a
rozmery izieb.
26. Pri sčítaní sme čísla nahradili písmenami. Zistite všetky číslice, pre ktoré platí:
BDCE
+BDAE
AECBE
27. Službukonajúci hasič spozoroval z okna požiarnej zbrojnice kúdoly dymu valiace sa spoza hory. Za
horou sú tri obce: Pravdice (jej obyvatelia hovoria vždy pravdu), Klamáre (jej obyvatelia vždy klamú)
a Striedavá Lehota (jej obyvatelia hovoria striedavo: prvú vetu hovoria pravdivo, druhú klamú, …).
Skôr ako sa hasič spamätal, zazvonil telefón: „Príďte rýchlo, horí u nás!“ „Kde?“ spýtal sa hasič. „V
Striedavej Lehote!“ odpovedal vzrušený hlas. Do ktorej z troch obcí mali hasiči vyraziť?
28. Na kružnici máme 1000 bodov, z toho 999 modrých a 1 červený. Urobíme všetky mnohouholníky s
vrcholmi v týchto bodoch. Ktorých je viac? Tých, čo majú červený bod alebo tých, čo ho nemajú?

29. Nájdite dve päťciferné čísla, ktorých súčet dáva 123 456, pričom požadujeme, aby jeden zo sčítancov
mal tri cifry rovnaké a aby sa medzi použitými ciframi nevyskytovala jednotka.
30. Uložte na šachovnicu 8x8 štyri dámy tak, aby ohrozovali všetky políčka okrem a1, a2, b1, b2.
31. Nech AB je väčšia základňa lichobežníka ABCD. Môžu byť uhly α , β , γ , δ v pomere:
a) 2 : 3 : 4 : 5,
b) 3 : 4 : 5 : 7 ?
32. Dĺžky strán trojuholníka ABC sú v pomere 3 : 4 : 5. Trojuholník KLM, ktorého vrcholy sú stredmi
strán trojuholníka ABC, má obvod 3,6 metra. Určte dĺžky strán trojuholníka ABC.
33. Koľko existuje päťmiestnych telefónnych čísel takých, že sa v nich vyskytuje číslica 2 presne štyrikrát
a 0 nie je na prvom mieste?
34. S dvoma celými číslami sa vykonali tieto aritmetické operácie:
1. Sčítali sme ich.
2. Od väčšieho sme odčítali menšie.
3. Navzájom sme ich vynásobili
4. Väčšie sme vydelili menším.
Výsledky sme sčítali a dostali sme číslo 243. Nájdite použité celé čísla.
35. Žiaci v rámci dopravnej výchovy merajú hustotu premávky. Po každých 15 minútach zapisujú počet
áut, ktoré prechádzali pred budovou školy. Maťo vypočítal, že ak za posledných 15 minút prejde pred
budovou 53 áut, potom priemerný počet áut za hodinu bude 196, ale ak za posledných 15 minút prejde
pred budovou len 38 áut, potom priemerný počet áut za hodinu bude 184. Určte dĺžku časového
intervalu, v ktorom žiaci sledovali premávku.
36. Dokážte, že súčet dvoch strán trojuholníka je menší ako súčet tretej strany a dvojnásobku úsečky
určenej vrcholom protiľahlým k tretej strane a ľubovoľným bodom tretej strany.
37. 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 zápasy v jeden deň.
38. Traja spolužiaci si kúpili knihu. Čiastka, ktorú každý z nich dal, neprevyšovala polovicu čiastky,
ktorú dali ostatní dvaja spolu. Koľko zaplatil každý z nich, ak kniha stála 651 Sk?
39. Obdĺžniková čokoláda je čiarami rozdelená na 5x8 štvorčekov. Dvaja hráči striedavo rozlamujú
jednotlivé kúsky čokolády pozdĺž čiar (1x1 sa už nedá ďalej lámať). Zistite, ktorý z hráčov vyhrá, ak
obaja hrajú najlepšie, ako vedia.
40. Dokážte, že pre žiadne n prirodzené nie je číslo n ⋅ (n + 1) druhou mocninou prirodzeného čísla.
41. Nahraďte písmená číslicami, rovnaké rovnakými, rôzne rôznymi:
(S+L+O+N)+ (S+L+O+N)+ (S+L+O+N) = S.L.O.N.
42. Zostavte sedemciferné číslo 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.

43. Máme tri škatule. Na každej je nápis, či v nej sú dve čierne guľôčky, dve biele alebo po jednej
z oboch farieb. Nápisy sú však poprehadzované tak, že ani jeden z nich nie je pravdivý. Vašou úlohou
je len na základe výberu jednej guľôčky z jednej škatule určiť, v ktorej škatuli sú aké guľôčky.
44. Je daný obdĺžnik s celočíselnými dĺžkami strán. Ak zväčšíme jednu jeho stranu o 4 a druhú o 5,
dostaneme obdĺžnik s dvojnásobným obsahom. Určte strany daného obdĺžnika. Nájdite všetky
možnosti.
45. Majme trojuholník ABC a priamku p rovnobežnú s AB, ktorá prechádza stredom B0 strany AC.
Dokážte, že priamka p prechádza aj stredom A0 strany BC.
46. Zistite, či sa dá do štvorčekovej siete (jeden štvorček je 1x1 cm) nakresliť rovnobežník s vrcholmi
v mrežových bodoch, ak chceme, aby mal obsah 27,5 cm2.
47. Napíšeme čísla 1, 2, ..., 10 v nejakom poradí a ku každému pripočítame jeho poradie. Dokážte, že
aspoň v dvoch z týchto čísel vystupuje na konci tá istá cifra.
48. Vonkajšie spoločné dotyčnice dvoch kružníc sa ich dotýkajú v štyroch navzájom rôznych bodoch.
Dokážte, že tieto štyri body sú vrcholmi tetivového štvoruholníka.
49. Riešte rovnicu 5 x + 12 x = 13 x v prirodzených číslach.

50. 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 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:
• 1. decembra mal A modrú, B a C červenú, D zelenú, E žltú kravatu
• 19. decembra mal D zelenú, E žltú, C modrú, ostatní dvaja červenú kravatu
• 23. decembra mal D bielu, 26. decembra žltú kravatu
• 11. decembra nosili kravaty vo farbách: žltá, červená, modrá, zelená a biela
• 31. decembra mal každý na sebe rovnakú kravatu ako 1. decembra
Akú kravatu mal na sebe B 1. januára tohto roku?

