Zadania súťažných úloh – MATBOJ Košice, 16. 11. 2007
1. V štyroch nádržiach bolo 46 hl nafty. Odberateľom dodali z prvej nádrže 5 hl. Potom prišla dodávka,
z ktorej napustili do 2. nádrže 3 hl a do tretej zvyšok, čím sa objem nafty v nej zdvojnásobil. Potom dve
tretiny nafty zo štvrtej nádrže predali odberateľom. Pri kontrole na konci mesiaca zistili, že je vo všetkých
štyroch nádržiach rovnaký objem nafty. Koľko hl nafty bolo na konci mesiaca vo všetkých nádržiach
spolu?
2. V dvojcifernom čísle je číslica na mieste jednotiek o 3 väčšia ako číslica na mieste desiatok. Keď
k tomuto číslu pripočítame 27, dostaneme číslo, ktoré sa od hľadaného líši len poradím umiestnenia číslic.
Ktoré je to číslo?
3. Karol chcel určiť vzdialenosť z domu do školy. Šiel rovnomerným krokom a pri ceste do školy počítal
každý druhý krok, pri ceste zo školy domov tou istou cestou počítal každý tretí krok. Pri ceste do školy
napočítal o 250 viac ako pri ceste zo školy. Koľko krokov musí Karol urobiť, aby sa dostal do školy?
4. Šejk prišiel do hotela, kde dostal izbu označenú dvojmiestnym číslom. Všimol si, že toto číslo je
rozdielom štvorcov dvoch cifier, z ktorých menšia je dvojnásobkom cifry na mieste jednotiek v čísle izby.
Zistite, aké číslo mala izba.
5. Janka povedala Zuzke: Ja mám teraz dvakrát toľko rokov, ako si mala ty, keď som ja mala toľko rokov,
koľko máš ty teraz. Ak budeš mať toľko rokov, koľko mám ja teraz, budeme mať spolu 63 rokov. Koľko
rokov mali Janka a Zuzka?
6. Keď prečítame určité dvojciferné číslo sprava doľava, bude nové číslo štyriapolkrát väčšie ako dané
číslo. Ktoré je to číslo?
7. Ktoré číslo má tú vlastnosť, že pri delení troma dáva zvyšok 1, pri delení štyrmi dáva zvyšok 2, pri
delení piatimi zvyšok 3 a pri delení šiestimi zvyšok 4?
8. Vo vlaku cestovali v jednom kupé šiesti cestujúci – Augustín, Kazimír, Radomír, Oskar, Prokop
a Ferdinand. Počas cesty zistili, že bývajú v Nitre, Bratislave, Košiciach, Leviciach, Hlohovci a Trenčíne.
Augustín a Nitran sú lekári, Prokop a Bratislavčan sú učitelia, Košičan a Radomír sú inžinieri, Kazimír
a Ferdinand sú náruživí športovci, ale Košičan veľmi športu neholduje. Hlohovčan je starší ako Augustín
a Trenčan je starší ako Radomír. Kazimír a Nitran vystúpili ako prví v rovnakej stanici. Po nich na ďalšej
stanici spoločne vystúpili Radomír a Hlohovčan. Určte povolanie a bydlisko každého z nich.
9. Rovnoramenný trojuholník má základňu dlhú 16 cm a ramená dlhé 17 cm. Existuje ešte jeden
trojuholník, ktorý má ramená dlhé 17 cm a rovnaký obsah ako predchádzajúci. Akú dlhú má základňu?
10. Po vyhodnotení výsledkov volieb sa každý z troch kandidátov pochválil, že získal všetky hlasy okrem
troch. Je to možné? Ak áno, tak zistite, koľko hlasov bolo vo voľbách odovzdaných a ako dopadli voľby.
Ak nie, dokážte to.
11. Auto prešlo vzdialenosť medzi dvoma mestami tak, že smerom tam malo priemernú rýchlosť 60 km/h
a pri ceste späť malo priemernú rýchlosť 40 km/h. Aká bola jeho celková priemerná rýchlosť?
12. Koľko je možností výberu 4 políčok v štvorci 4 × 4 , ak požadujeme, aby sme z každého riadka, stĺpca
a aj oboch uhlopriečok vybrali práve jedno políčko?
13. Napíšte si na papier za sebou jednotlivé prirodzené čísla. Dostanete tak postupnosť 1 2 3 4 ... Určte,
ktorá cifra sa nachádza na 1000-com mieste v tejto postupnosti.
14. Včely premieňajú nektár kvetov na med, pričom z neho vylučujú vodu. Nektár obsahuje približne
70 % vody, získaný med 17 %. Koľko nektáru musia včely nazbierať, aby získali 1 kg medu?

15. Číslice 1 až 25 sme zostavili do piatich riadkov a piatich stĺpcov:

6 5 23
21 19 12
15 8 1
4 22 20
18 10 9

16 14
11 3
24 17
13 7
2 25

Premiestnite štyri z nich tak, aby bol v každom riadku, stĺpci a na oboch uhlopriečkach súčet 65.
16. Kuchár málo osolil polievku a každý z hostí si ju musel prisoliť. Keď varil tú istú polievku druhýkrát,
dal do rovnakého množstva polievky dvojnásobné množstvo soli. Aj to však bolo málo, ale prisoliť na
správnu chuť už stačilo polovičné množstvo soli ako v prvom prípade. Akú časť správneho množstva soli
dal kuchár do polievky v prvom prípade?
17. Zistite, či existuje kváder, ktorého jedna hrana má dĺžku 1, ostatné dve hrany majú celočíselné dĺžky
a platí, že súčet objemu a dĺžok hrán sa rovná povrchu tohto kvádra.
18. Na dvoch protiľahlých brehoch rieky sú dva stromy. Výška jedného je 30 m a výška druhého 20 m, od
seba sú vzdialené 50 m. Na vrcholku každého stromu sedí vták. Oba vtáky naraz zbadajú rybu, ktorá
vyplávala na povrch na priamke určenej stromami. Vtáky sa vrhnú na rybu rovnakou rýchlosťou a doletia
k nej súčasne. V akej vzdialenosti od stromov sa zjavila ryba?
19. Namiesto dňa a mesiaca narodenia vám váš známy povedal číslo 170, pričom viete, že toto číslo sa
rovná súčtu 12-násobku dňa a 31-násobku poradového čísla mesiaca narodenia. Určte dátum narodenia
vášho známeho.
20. Uvažujte štvorciferné číslo. Premiestnite prvú číslicu zľava na koniec čísla. Toto štvorciferné číslo
sčítajte s pôvodným číslom. Zistite, aké čísla si mysleli Peter, Petra, Pavol a Pavla, ak im vyšli čísla 8
612, 4 322, 9 493 a 13 859 v tomto poradí.
21. Chodec vybehol po schodoch stúpajúceho eskalátora (pohyblivých schodoch) do výšky 10 m a späť
za 73 sekúnd. Druhýkrát urobil to isté na rovnakom, ale klesajúcom eskalátore za 4 minúty a 22 sekúnd.
Vypočítajte rýchlosť stúpania eskalátora, ak viete, že chodec zbehol dole o 35 % rýchlejšie, ako vybehol
hore. Výsledok uveďte v cm/s s presnosťou na dve platné číslice.
22. Pri sčítaní sme čísla nahradili písmenami (rôzne písmená zodpovedajú rôznym čísliciam a naopak):
B D C E
+ B D A E
A E C B E

Určte všetky možné hodnoty, ktoré môže predstavovať číslo ABCDE.
23. Nájdite všetky čísla, ktoré dávajú po delení troma zvyšok 1, po delení štyrmi zvyšok 2, po delení
piatimi zvyšok 4, po delení šiestimi zvyšok 5 a po delení siedmimi zvyšok 6.
24. Nájdite pravouhlý trojuholník, ktorého strany sú celé čísla a ktorého obsah sa číselne rovná
dvojnásobku jeho obvodu.
25. Nájdite všetky trojciferné čísla, ktoré po umocnení na ľubovoľné prirodzené číslo majú posledné
trojčíslie rovnajúce sa pôvodnému číslu.
26. Nájdite všetky reálne korene rovnice x 3 − 9 x 2 + 23 x − 15 = 0 .

27. Dláždič Hlavatý písal objednávku dlaždíc na vydláždenie štvorcovej miestnosti. Pri písaní objednávky
bol taký roztržitý, že omylom namiesto počtu dlaždíc pozdĺž jednej steny zapísal svoj vek. Takto mu
podľa objednávky doviezli o 1 111 dlaždíc viac. Koľko rokov mal Hlavatý?
28. Máme dva roztoky peroxidu vodíka – 30-percentný a 3-percentný. Potrebujeme však 12-percentný
roztok. V akom pomere máme zmiešať roztoky, ktoré máme k dispozícii?
29. Na mieste zrúcaného domu, z ktorého ostala len jedna celá stena, chcú postaviť nový dom. Dĺžka
nezrútenej steny je 12 metrov. Zastavaná plocha nového domu má byť 112 m2. Zistite, ako môžete
najvýhodnejšie využiť nezrútenú stenu, ak viete, že:
– Oprava bežného metra nezrútenej steny bude stáť len 25 % ceny stavby novej steny;
– Rozobratie bežného metra starej steny a vystavanie novej steny zo starých tehál bude o 50 %
lacnejšie, ako vystavanie jedného bežného metra z nového materiálu.
30. Do hodinárskej opravovne priniesol zákazník štvoro hodín: nástenné, stolové, náramkové a budík.
Oznámil, že hodiny majú tieto chyby: nástenné hodiny sa za 1 hodinu omeškávajú o 2 minúty. Stolové
hodiny predbiehajú nástenné za 1 hodinu o 2 minúty, budík sa oproti stolovým hodinám oneskoruje za 1
hodinu o 2 minúty a náramkové hodiny predbiehajú budík o 2 minúty za 1 hodinu. O 12.00 boli všetky
hodiny nastavené na správny čas. Aký bude rozdiel medzi presným časom a časom na náramkových
hodinách o 19.00? Výsledok uveďte s presnosťou na sekundy.
31. Skupina kopáčov sa zaviazala vykopať priekopu. Keby pracovala celá skupina, vykopali by priekopu
za 24 hodín. Spočiatku však pracoval len jeden kopáč. Po určitom odpracovanom čase sa k nemu pripojil
druhý, po odpracovaní toho istého času začal pracovať aj tretí atď. Pri výplate vyšlo najavo, že prvý
kopáč pracoval 11-krát viac ako posledný. Koľko hodín odpracoval prvý kopáč?
32. Dvaja obchodníci prišli k bráne Paríža. Jeden mal 64 a druhý 20 okovov vína. Nemali však dosť
peňazí na vyplatenie cla. Chýbajúce peniaze nahradili vínom. Prvý platil 40 frankov a ešte 5 okovov vína.
Druhý dal 2 okovy vína a dostal naspäť 40 frankov. Koľko stál jeden okov vína a aké bolo clo zaň?
33. Schôdzka sa začala medzi 18.00 a 19.00 a skončila sa medzi 21.00 a 22.00. Určte, kedy sa schôdzka
začala a kedy skončila, ak viete, že malá a veľká ručička na hodinách si za ten čas vymenili svoje miesta.
34. Máme 2k + 1 lístkov očíslovaných prirodzenými číslami od 1 po 2k + 1 . Aký najväčší počet lístkov
možno vybrať tak, aby sa žiadne vybrané číslo nerovnalo súčtu dvoch vybraných čísel?
35. Z plechového kruhu možno vytvoriť plášť kužeľa tak, že z kruhu sa vystrihne kruhový výsek a zvyšná
časť sa ohne do kužeľového tvaru. Koľko stupňov má mať stredový uhol príslušného kruhového výseku,
aby sme dostali kužeľ s maximálnym objemom? Výsledok uveďte s presnosťou na 2 platné číslice.

?

36. Trimino je útvar, ktorý sa skladá z troch štvorcov 1× 1 , ktoré tvoria obdĺžnik 3× 1 . Na šachovnicu
8 × 8 políčok sme umiestnili 21 trimín. Jedno políčko však ostalo voľné. Ktoré políčko to mohlo byť?
37. Nájdite všetky reálne riešenia sústavy rovníc
x 4 − 17 = y 4 − 7 = z 4 + 19 = u 4 + 5 = xyzu .

38. Tri lúky porastené trávou rovnakej hustoty a rýchlosti rastu majú plochy 10 ha, 30 ha, 72 ha. Prvá
lúka stačí na kŕmenie 36 volov na 4 týždne, druhá pre 63 volov na 9 týždňov. Pre najviac koľko volov
vystačí tretia lúka na 18 týždňov?
39. Označme červenou farbou všetky body na danej priamke, ktoré zodpovedajú číslam tvaru
81x + 100 y , kde x a y sú prirodzené čísla. Body na priamke zodpovedajúce ostatným celým číslam
označme modrou farbou. Nájdite na priamke bod, vzhľadom na ktorý ľubovoľná symetrická dvojica
bodov zodpovedajúcich celým číslam je zafarbená rôznymi farbami.
40. Šírkou obdĺžnika sa nazýva dĺžka jeho najkratšej strany. Koľkými rôznymi spôsobmi sa dá vystrihnúť
obdĺžnik šírky tri štvorčeky zo štvorca štvorčekového papiera, ktorý sa skladá zo 100 štvorčekov?
(Strihať sa môže len po čiarach štvorčekovej siete.)
41. Nájdite všetky prirodzené čísla n s vlastnosťou, že niekoľko prvých cifier čísla n 2 tvorí číslo n.
42. Dokážte, že pre všetky kladné x, y, z platí
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43. Dokážte, že číslo 6 + 37

)

999

má na prvých 999 miestach za desatinnou čiarkou samé nuly.

44. Dokážte, že v postupnosti 79 po sebe idúcich prirodzených čísel vždy existuje číslo, v ktorom súčet
cifier je deliteľný číslom 13.
45. Dokážte, že pre všetky kladné x, y, z platí
12

⎛ x+ y ⎞
⎜⎜
⎟⎟
⎝x+ y+z⎠

12

⎛ y+z ⎞
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12

⎛ z+x ⎞
⎟⎟
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⎝x+ y+z⎠

≤ 6.

46. Dokážte, že na prvých 10 000 000 miestach desatinného rozvoja čísla
5 000 001-krát za sebou.

2 sa nijaká cifra neopakuje

47. Kocka bola zvonku namaľovaná bielou farbou a rozpílená na 64 malých kociek. Potom bola z týchto
malých kociek náhodným spôsobom opäť poskladaná kocka, pričom kocky mohli nielen zmeniť polohu,
ale mohli byť aj otočené ľubovoľným spôsobom. Aká je pravdepodobnosť toho, že kocka bude znova
biela?
48. Dokážte, že ak

pk ≥ 0

pre

n

k = 1, 2,…, n

g ( x ) = ∑ pk cos(β k x ) platí nerovnosť g 2 ( x ) ≤
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a

p1 + p2 + … + pn = 1 , potom pre funkciu

1
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2

49. Dokážte, že pre všetky reálne čísla a1 , a2 ,…, an platí
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50. Rozdeľte pravidelný šesťuholník priamymi rezmi tak, aby sa z jeho častí dal zostaviť rovnostranný
trojuholník.

