Zadania súťažných úloh – Banská Bystrica 5. 10. 2007
1. Hmotnosti desiatich chlapcov boli zapísané takto: 47 kg, 52 kg, 54 kg, 57 kg, 59 kg, 61 kg,
64 kg, 66 kg, 68 kg, 72 kg. Napriek tomu, že priemer ich hmotností ostal nezmenený, pri
zápise dvoch údajov sa stala chyba a číslice v ich hmotnostiach sa zapísali v opačnom
poradí. Na jednu chybu si zapisovateľ spomenul: 75 kg omylom zapísal ako 57 kg.
V ktorom ďalšom údaji sa pomýlil?
2. Aký povrch bude mať teleso, ktoré dostaneme z veľkej kocky zloženej zo 125 malých
kociek s hranou 1 cm tým, že do nej zo všetkých troch strán vydlabeme tunely s prierezom
3 × 3 kocky (pozri obrázok – pohľad na vzniknuté teleso spredu, zboku aj zhora).

3. Určte najmenšie päťciferné číslo, ktoré delí súčet 85! + 185! .
Poznámka: n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ … ⋅ (n − 1) ⋅ n .

4. Hlava ryby je dlhá 9 cm, dĺžka tela sa rovná dĺžke chvosta a hlavy spolu. Chvost je taký
dlhý ako hlava a polovica tela spolu. Aká dlhá je celá ryba?
5. Vypočítajte 100 – 99 – 98 + 97 + 96 – 95 – 94 + 93 + 92 – ... – 7 – 6 + 5 + 4 – 3 – 2 + 1.
6. V rodine má každý brat rovnaký počet sestier i bratov. Každá sestra má dvakrát viac bratov
ako sestier. Koľko je v rodine bratov a sestier?
7. Tri mačky chytia 7 myší za 7 minút. Koľko mačiek chytí 100 myší za 100 minút?
8. Pekár pečie chlieb. Aby okabátil svojich zákazníkov a zarobil na nich ešte viac, z každého
chleba odloží jednu šestinu cesta. Koľko chlebov napečie z cesta, ktoré bolo určené na 36
chlebov?
9. Matka má spolu s dcérou 60 rokov. Matka je trikrát staršia ako dcéra. O koľko rokov bude
matka dvakrát taká stará ako jej dcéra?
10. Ktorý mnohouholník má súčet vnútorných uhlov 3 600°?
11. K ľubovoľnému trojcifernému číslu vyrobíme spriaznené šesťciferné číslo tak, že za jeho
tri číslice doplníme ďalšie tri číslice doplnením pôvodných do 9. Napr. k číslu 179 je
spriaznené číslo 179 820 (1 + 8 = 7 + 2 = 9 + 0 = 9). Určte, pre koľko trojciferných čísel sú
ich spriaznené čísla deliteľné 72.
12. Kilogram cukru stojí toľko korún, koľko dekagramov cukru by bolo možné kúpiť za jednu
korunu. Aká bola cena 1 kg cukru?

13. Napíšeme všetky prirodzené čísla od 1 do 7777. Koľkokrát sme napísali číslicu 7?
14. Koľkými spôsobmi možno usadiť za okrúhly stôl 5 hostí?
15. Čokoláda stojí 20 Sk. Ku každej je pribalený kupón, za päť takýchto kupónov dostanete
zdarma rovnakú čokoládu. Za aký najmenší počet korún sa dá získať 500 čokolád?
16. Obdĺžnikový list papiera sme rozrezali na tri trojuholníkové časti. Obsah jednej z nich je
polovicou súčtu plôch zvyšných dvoch. Aké sú obsahy jednotlivých častí, ak má celý
obdĺžnik obsah 1?
17. Rozdiel vekov medzi Maťkom a Kubkom je 4 roky. Maťko má toľko rokov, koľko bude
mať Kubko vtedy, keď bude mať Maťko trikrát toľko rokov, ako mal Kubko, keď mal
Maťko dvakrát toľko rokov, ako mal Kubko, keď mal Maťko polovicu veku, ktorý má
Maťko teraz. Koľko rokov má Maťko a koľko Kubko?
18. Stretol som v lese hubára, ktorý mi prezradil, že našiel tri druhy húb – dubáky, masliaky
a kozáky. Keď som sa vypytoval, koľko ktorých húb našiel v lese, odpovedal mi takto:
„Ak vynásobíme počet dubákov počtom masliakov a tento výsledok vynásobíme počtom
kozákov, tak dostaneme číslo 36. No a zhodou okolností mám práve toľko húb v košíku,
koľko zárezov na hubárskej palici.“ Hoci som si prezrel jeho hubársku palicu, jeho
informácie mi nestačili. Na to mi povedal, že najviac má masliakov. Koľko nazbieral hubár
masliakov?
19. Aký je obsah vyšrafovaného trojuholníka, ak čísla v trojuholníkoch sú ich obsahy a vieme,
že EF AB ?
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20. Koľkými spôsobmi možno dvom hráčom rozdať po 16 z 32 kariet tak, aby každý z nich
dostal práve dve esá?
21. Nahraďte písmená číslicami tak, aby platilo naznačené umocnenie:

( AA)B = ABBA
22. Daný je rovnoramenný trojuholník ABC so základňou AB, v ktorom platí AB = 10 cm a
vc = 12 cm . Strednú priečku tohto trojuholníka rovnobežnú so stranou AB označme XY,
pričom bod X patrí strane AC. Bod V leží na strane AB, pričom AV = 2 cm . Spoločný bod
CV a XY označme Z. Určte obsah trojuholníka XZC.
23. Riešte rovnicu
x= x+ x.

24. Traja kamaráti vyšli von na večeru. Všetci traja si objednali rezeň. Každý zjedol svoj
rezeň, ale aj tak ostali na stole dva celé rezne. Je to možné, ak viete, že čašník priniesol na
stôl presne tri rezne?
25. Vytvorte zo šiestich zápaliek práve jeden štvorec.
26. Električky chodia v 6-minútových intervaloch rýchlosťou 20 km/h. V akých intervaloch
obiehajú chodca, ktorý ide rovnakým smerom rýchlosťou 5 km/h?
27. Nájdite najmenšie prirodzené číslo, ktoré je súčtom zároveň siedmich, ôsmich a deviatich
po sebe idúcich prirodzených čísel.
28. Nájdite všetky trojciferné čísla, ktorých jedenástina sa rovná súčtu druhých mocnín ich
číslic.
29. Koľko krát za deň ručičky na hodinkách zvierajú uhol 90°?
30. Dokážte, že 3 delí 4197 − 26 79 .
31. Kde na stranách AC a AB treba zvoliť body D, E, F a G, aby päť vzniknutých trojuholníkov
malo rovnaký obsah?

32. Na jednej kôpke je 6, na druhej 7 a na tretej 11 zápaliek. V jednom ťahu môžete na danú
kôpku premiestniť z inej kôpky len toľko zápaliek, koľko na nej práve v tom čase je. Je
možné dosiahnuť maximálne troma ťahmi situáciu, že bude na všetkých kôpkach rovnako
veľa zápaliek?
33. Dokážte, že pre všetky a, b, c ∈ R + platí nerovnosť
3

ab + 3 bc + 3 ca − 1 ≤

2
(a + b + c ) .
3

34. Janko mal 25 guľôčok, pričom 68% z nich bolo červených. Paľko mal 5 guľôčok a z nich
mal 20% červených. Potom dal Janko 5 zo svojich guľôčok Paľkovi. Chlapci vypočítali, že
percento červených guľôčok sa tým zvýšilo u oboch? Mohli mať chlapci pravdu?

35. V obore reálnych čísel riešte sústavu rovníc:
⎛y z⎞
x ⋅ ⎜⎜ + ⎟⎟ = 2c − 1,
⎝ z y⎠
⎛ z x⎞
y ⋅ ⎜ + ⎟ = c,
⎝x z⎠
⎛ x y⎞
z ⋅ ⎜⎜ + ⎟⎟ = 2c + 1,
⎝ y x⎠
kde c je reálny parameter. Urobte diskusiu o počte riešení vzhľadom na c.
36. Nájdite všetky prvočísla tvaru

n(n + 1)
− 1 , kde n je prirodzené číslo.
2

37. Daný je trojuholník s dĺžkami strán a, b, c a obsahom S. Dokážte, že platí nerovnosť
9a 2 + 4b 2 ≥ 24S .
38. Určte všetky také dvojice ( p, q ) prirodzených čísel, že kvadratická rovnica
x 2 − 2 px + 3q = 0
má dva reálne korene, ktorými sú najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný násobok
prirodzených čísel p, q.
39. Nájdite všetky n ∈ N , n ≥ 3 také, že medzi číslami n + 1 , n + 2 , ..., n! nie je žiadne
prvočíslo.
40. Na obrázku je nakreslený obdĺžnik, ktorého dĺžky strán nepoznáme. Vieme však, že sa dá
rozdeliť na šesť menších štvorcov (pozri obrázok). Určte pomer dĺžok strán obdĺžnika.

41. Určte najmenšie d, pre ktoré sa dajú tri rovnaké kruhy K1 , K 2 , K 3 s priemerom d
rozmiestniť tak, že pokrývajú celý kruh s polomerom 1.
42. Nájdite všetky prirodzené čísla x, y, pre ktoré platí
24 x 2 = y!− x! .
43. Dokážte, že rovnica x 3 − 2006 x 2 + rx + 2005 = 0 má pre každý reálny koeficient r
nanajvýš jeden celočíselný koreň.

44. Dokážte, že pre všetky reálne čísla p, q, r, s platí nerovnosť

(1 + p )(1 + q )(1 + r )(1 + s ) ≥ (1 + pqrs ) .
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45. V rovine sú dané dve kružnice, ktoré majú rovnaké polomery a zvonka sa dotýkajú.
Popíšte množinu bodov majúcich od oboch kružníc rovnakú vzdialenosť.
46. Nájdite všetky prirodzené čísla m, pre ktoré číslo 1004m − 1 delí číslo 2006m.
47. Do kružnice je vpísaný štvorec ABCD. Ľubovoľným bodom M uhlopriečky AC je vedená
tetiva KL rovnobežná so stranou AB. Dokážte, že KM
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+ ML = AB .

48. Dá sa štvorec rozdeliť na samé tupouhlé trojuholníky?
49. Šesťciferné číslo abcdef je úžasné práve vtedy, keď neobsahuje nulu, pričom platí
ab < cd < ef . Koľko je rôznych úžasných čísel?
50. Uvažujme trojuholník ABC s uhlom 100° pri vrchole A a označme po rade D, E
priesečníky osí uhlov pri vrcholoch B, C s protiľahlými stranami. Určte všetky možné
veľkosti uhla pri vrchole B, ak viete, že BE = CD .

