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Matematický časopis
pre žiakov základných
a stredných škôl

Človek musí bežať, čo vládze, aby zostal tam, kde je, a ešte
rýchlejšie, ak chce sa niekam dostať.
Lewis Carroll

Redakčná pošta

Milí čitatelia,
opäť je tu koniec školského roka a s ním 4. číslo nášho časopisu. Nájdete v ňom
riešenia 3. série korešpondenčnej súťaže a aj konečné výsledkové listiny. Úspešným
riešiteľom blahoželáme a zasielame knižné ceny a diplomy.
Okrem korešpondenčnej súťaže nájdete v časopise článok o Charlesovi Lutwidgeovi
Dodgsonovi, ktorý vystupoval aj pod menom Lewis Carroll. Povedali by ste, že tento
profesor matematiky napísal knihu Alica v krajine zázrakov?
V kvíze Kto to je, koho tu (z matematikov alebo fyzikov) spomíname? si môžete
overiť svoje vedomosti z histórie matematiky a fyziky. Koľko známych osobností ste
v ňom spoznali?
Keďže sa blíži leto, ktoré praje rôznym stavebným prácam, prinášame vám aj jednu
praktickú úlohu z kopania studní. Ak budete mať nejaké zaujímavé nápady na letné
úlohy, budeme radi, ak nám ich pošlete. Najlepšie z nich zverejníme a odmeníme.
Prajem vám príjemné prežitie letných prázdnin a verím, že v novom školskom roku
sa zase stretneme na stránkach nášho časopisu a pri riešení úloh ďalšieho ročníka
korešpondenčnej súťaže.

Martin Hriňák

Lewis Carroll – čarovný svet
Kto klame a kto hovorí pravdu?
Adam vraví, že Božena klame. Božena hovorí, že klame Cyril.
Cyril tvrdí, že klamú Adam aj Božena. Výrok Adama sa vzťahuje
na daný výrok Boženy, výrok Boženy sa vzťahuje na vyjadrenie
Cyrilovo a Cyrilov výrok sa vzťahuje na výroky Adama i Boženy.
Preskúmajte tieto výroky a rozhodnite o ich pravdivosti.
Pseudonym
V bezsenných nociach vymýšľal rôzne úlohy Lewis
Carroll, vlastným menom Charles Lutwidge Dodgson
(27. 1. 1832 – 14. 1. 1898), anglický matematik a spisovateľ. Tento profesor Oxfordskej univerzity si vytvoril
literárny pseudonym obmenou svojich mien do latinčiny
– Ludovicus Carolus a potom späť do angličtiny – Lewis Carroll.
Vo svete snov a fantázií
Pre svojich dvoch bratov a osem sestier už v mladosti vymýšľal bábkové hry
s vlastnoručne vyrezávanými figúrkami, zostrojoval hračky, spisoval a ilustroval
domáci časopis. Vyštudoval na najstaršej anglickej univerzite v Oxforde. Tu zostal
pôsobiť najprv ako knihovník, neskôr sa stal profesorom matematiky a viac ako
30 rokov prednášal túto zaujímavú vedeckú disciplínu. Profesor Dodgson, po celý
život slobodný mládenec, bol plachý a uzavretý. Trpel rečovou chybou, zajakával sa.
Výborne sa však vedel baviť medzi deťmi. Pre ne vymýšľal hádanky, vtipné riekanky
a hlavolamy. Veľmi rád deti fotografoval a rozprával im svoje podivuhodné príbehy.
Fantázia mu nikdy nechýbala.
Detskými očami
Pre pobavenie bystrej dcéry svojho kolegu napísal knižku,
ktorá sa stala svetoznámou typickým anglickým humorom,
neohraničenou fantáziou okorenenou nezmyslami i absurditou. Poznáte jeho literárne rozprávanie Alica v krajine
zázrakov? Lewis Carroll sa vedel ponoriť do sveta detských
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snov a fantázie. Paralelami so životom i odbornou realitou prenikol do zázračnej
krajiny detskej duše. Človek musí bežať, čo vládze, aby zostal tam, kde je, a ešte
rýchlejšie, ak chce sa niekam dostať. Dokázal sa na svet dívať spôsobom, ktorý bol
možno nezmyslený z pohľadu dospelých, ale v podstate možný pre deti. Jeho príbehy
očarili malých čitateľov na celom svete.
Fantázia i logika
Dodgson vytvoril vedecké práce z oblasti matematickej
logiky, trigonometrie, lineárnej algebry. Podnetná je aj
jeho knižka Logika hrou. Spoločnosť by omnoho menej
podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický
život by bol úplne iný, keby väčšina argumentov široko
rozosiatych po svete bola správna. Ale obávam sa, že je
to práve naopak. Svojím literárnym dielom spojil
fantáziu umelca s logikou matematika, preniesol detské
sny do reality dospelosti. Myslím, že väčšina osôb, ktoré
stretávam, sa vo svojej podstate príliš nevzdialila od
zvierat. Iba veľmi malé percento ľudí sa zaujíma o veci,
ktoré predstavujú zmysel života. Podivínsky anglický profesor Dodgson prenikol
svetom literatúry i matematiky, zanechal deťom veľa zaujímavých, dobre
vymyslených príhod a pripravil podnetné hlavolamy. Skrývajú sa za pseudonymom
Lewis Carroll.
Skromné prianie
Vyriešte Carrollovu známu úlohu o pozemkoch: Medzi tromi
štvorcovými pozemkami o plochách 74 m2, 370 m2 a 116 m2,
zostáva kúsok zeme tvaru trojuholníka. Určte plochu trojuholníka. Skúste to napr. aj bez goniometrických vzťahov či kalkulačky, len pomocou Pytagorovej vety a vhodného označenia.
Výsledok je celočíselný.
Radosť zo samostatného odhalenia aj drobných matematických záhad vám želá
Dušan Jedinák
Riešenia úloh z článku: Božena vraví pravdu, Cyril i Adam klamú; kúsok trojuholníkového pozemku má rozlohu 11 m2.
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Kto to je, koho tu (z matematikov alebo fyzikov) spomíname?
Budeme trochu spomínať na významných matematikov alebo fyzikov z histórie.
Máte možnosť sa zoznámiť aj s ich podobizňami. Dozviete sa možno aj informácie,
o ktorých ste ešte nevedeli. Po vyhodnotení sa môžete pousmiať nielen nad svojim
vedomosťami, ale aj ponúknutými vtipnými obrázkami.
1. Narodil sa v Miléte (asi 624 pred n. l.) – meste ruží, na pobreží
Malej Ázie. Bol to človek praktický, šikovný technik, obchodník
a cestovateľ. Zostrojil diaľkomer na určenie vzdialenosti lode od
brehu. Spoznal elektrickú príťažlivosť jantáru, ak sa trel látkou,
skúmal magnetické vlastnosti niektorých železných rúd. Mal veľa
skúseností a patril k prvým, ktorí chceli poznať odpoveď nielen na otázku „ako sa to
počíta?“, ale aj „prečo práve tak?“. Poznal, že súčet uhlov v trojuholníku sa rovná
dvom priamym uhlom. Dokázal, že uhol vpísaný do polkruhu je pravý. Dostal
označenie prvý filozof, fyzik, matematik a astronóm. Kto to je, koho tu spomíname?
A) Demokritos

B) Archytas

C) Ptolemaios

D) Táles

2. Grécky matematik a fyzik (asi 287 – 212 pred n. l.), geniálny učenec
a vynálezca staroveku, objavil zákon páky, podľa ktorého sily pôsobiace
na páke pri rovnováhe sú nepriamo úmerné dĺžkam ich ramien. Dokázal
tým, že nepatrnou silou možno uviesť do pohybu veľké bremeno. Svoje
poznatky uplatnil pri konštrukcii mohutných kladkostrojov a vojenských
vrhacích mechanizmov. Historické tradície mu pripisujú výroky: Heuréka; Dajte mi
pevný bod a pohnem Zemou; Nedotýkaj sa mojich kruhov. Kto to je, koho tu
spomíname?
A) Diofantos

B) Archimedes

C) Pytagoras

D) Aristarchos

3. Žil asi v rokoch 340 – 287 pred n. l., založil a viedol v Alexandrii matematickú školu. Tu okolo roku 300 pred n. l. zhrnul
vtedajšie geometrické poznatky, obohatil ich vlastnými matematickými výsledkami a usporiadal do znamenitého diela Základy
(latinsky Elementa, grécky Stoicheia), ktoré sa skladá z 13 kníh.
Sú v nich vysvetlené základy planimetrie, stereometrie, geomet3

rie a geometrickej algebry. Táto práca sa stala jedinou učebnicou matematiky na celé
stáročia. Traduje sa, že keď sa ho kráľ Ptolemaios I. spýtal, či k hlbšiemu poznaniu
matematiky nevedie ľahšia a kratšia cesta ako cez jeho Základy, vraj dostal takúto
odpoveď: Ani pre kráľa niet lepšej cesty ku geometrii. Kto to je, koho tu spomíname?
A) Euklides

B) Zenón

C) Eudoxos

D) Eratostenes

4. Preslávil sa svojimi apóriami (zdanlivo neprekonateľnými
logickými problémami), ktorými ukazoval súkmeňovcom protirečenia v ich predstave nekonečného delenia pohybu. Žil asi
v rokoch 490 – 430 pred n. l. v mestečku na pobreží neďaleko
od Neapola. Vybadal, že zmyslové poznanie môže byť iné ako
rozumové. Ukázal, že zachádzanie s pojmom nekonečno vedie
k zásadným problémom. Spoznal ťažkosti späté s pojmovologickým uchopením dialektiky bytia (vzťah pokoja a pohybu, jediného a mnohého,
pretržitého a nepretržitého, konečného a nekonečného). Zvýraznil konflikt pojmov
dotýkajúcich sa nekonečne malého a nekonečne veľkého. Jeho apórie – paradoxné
formy vysvetlenia – zostávajú nesmrteľné. Kto to je, koho tu spomíname?
A) Parmenides B) Zenón z Eley C) Herón z Alexandrie D) Nikomachos z Gerasy
5. Za svoj život (asi okolo 1170 – 1240) napísal tri významné
učebnice: Liber abaci – Kniha o abaku (1202; abak sa
rozumie aritmetika), Praktická geometria (1220; obsahuje aj
zememeračské postupy, výpočty vzdialeností, výšok), Kniha
štvorcov (okolo roku 1225; je pokrokom v teórii čísel
a obsahuje úlohy na neurčité kvadratické rovnice). Prispel
v Európe k zavedeniu indických cifier a nuly. Rozpracoval
nové algebrické postupy pre kupecké počty i geometrické problémy, približné
výpočty aj teóriu čísiel. Vytvoril nové pôvodné úlohy, kládol dôraz na dôkazy. Stal sa
prvým európskym stredovekým matematikom, ktorý zvládol arabskú matematiku. Po
ňom je pomenovaná jedna postupnosť (Fn = Fn – 1 + Fn – 2) a jedna identita
[
A) L. Pacioli
C) Gerardo z Cremony

]. Kto to je, koho tu spomíname?
B) J. Müller-Regiomontanus
D) Leonardo Pisanský-Fibonacci
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6. Dánsky hvezdár (1546 – 1601) sa stal najuznávanejším európskym
astronómom vtedajšej doby. Skoro tridsať rokov sa venoval tomu,
aby čo najpresnejšie spoznal skutočný pohyb planét. Dosiahol
presnosť merania na hranici možností svojej doby, ktorá nepoužívala
ďalekohľad. Po rôznych spoločenských sporoch (raz aj v súboji po
hádke s krajanom prišiel o časť nosa) sa dostal na dvor Rudolfa II. do
Prahy (1599). Pokračoval vo svojich výskumoch v Hradčanoch i Benátkach nad
Jizerou. Na podklade dlhodobých meraní zostavil katalóg 788 hviezd. Prispel
k získaniu rozsiahleho pozorovacieho materiálu so zvýšenou presnosťou pozorovaných údajov. Nie moc a bohatstvo, ale vláda poznania pretrvá. Kto to je, koho tu
spomíname?
A) Ch. Huygens

B) N. Tartaglia

C) Tycho Brahe

D) P. Maupertius

7. Spoznal, že matematika je prostriedok poznávania a presného
popisu prírodných javov. Zistil (1583), že doba kyvu kyvadla
nezávisí od jeho hmotnosti a veľkosti rozkyvu, ale mení sa iba
s dĺžkou kyvadla. Vynašiel hydrostatické váhy a stanovil poučky
o určovaní ťažiska niektorých pevných telies (1586). Skonštruoval termoskop ako prototyp teplomera i stroj na zdvíhanie vody
(1593). Sám zostavil pomerne účinný ďalekohľad a ako prvý ho
použil na astronomické pozorovanie (1610). Odhalil slnečné škvrny, objavil
Venušine fázy i pohyb Jupiterových mesiačikov. Svoj slávny spis Dialóg o dvoch
najväčších svetových sústavách vydal roku 1632. Meraj všetko, čo je merateľné,
a nemerateľné urob merateľným... Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. Kto to je,
koho tu spomíname?
A) G. Galilei

B) M. Koperník

C) L. da Vinci

D) R. Hooke

8. Vyštudoval matematiku, filozofiu i právo. Pôsobil ako diplomat,
dvorný radca i knihovník. Debatoval a dopisoval si s významnými
osobnosťami vedy a politiky vtedajšieho sveta. Zaoberal sa aj
históriou, lingvistikou, geológiou, teológiou. Písal filozofické úvahy
i právne úvahy. Získal povesť univerzálneho génia. V rokoch 1673 –
1676 objavil diferenciálny a integrálny počet. Výsledky publikoval až v diele Nová
metóda o najväčších a najmenších veličinách (1684) a neskôr O skrytej geometrii
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a analýze nedeliteľných a nekonečných veličín (1686). Jeho terminológia a symbolika
sa ujala. Stal sa prvým predsedom Akadémie vied v Berlíne (1700). Kto to je, koho tu
spomíname?
A) I. Newton

B) P. S. Laplace

C) G. W. Leibniz

D) B. Taylor

9. Urobil základné objavy o elektrine, magnetizme, ale aj v chémii.
Jeho odhalenie elektromagnetickej indukcie, zákony elektrolýzy,
poznanie benzénu, skúsenosti s výrobou optických skiel a oceľových
zliatin ovplyvnili vtedajšiu teóriu i prax. Jeho poznatky zmenili obraz
sveta. Prispel k skvapalňovaniu plynov. Spoznal zákony o chemickom účinku elektrického prúdu. Vysvetlil vznik elektromotorického
napätia v galvanickom článku. Pochopil elektrické i magnetické pole ako prostredie
so silovými účinkami popísané siločiarami. Vytušil možnosti premeny jednej formy
energie na inú. Objavil aj princíp dynama a elektromotora. Nevyužíval svoje
vynálezy na obchod ani slávu. Neprijal spoločenskú funkciu prezidenta Kráľovskej
spoločnosti ani šľachtický titul. Geniálny anglický fyzik (1791 – 1867) je príkladom
šľachetnosti i užitočnosti moderného vedca. Kto to je, koho tu spomíname?
A) H. L. Helmholtz

B) M. Faraday C) J. C. Maxwell

D) Ch. Wheatstone

10. Množinou rozumieme každý súhrn určitých dobre
rozlíšiteľných predmetov našich predstáv alebo nášho
myslenia, ktoré nazývame prvky množiny a chápeme ich ako
celok. Ukázalo sa, že je to pojem veľmi všeobecný
a zjednocujúci mnohé rôznorodé pohľady. Obhajoval
neohraničené matematické uznanie aktuálneho nekonečna
a vytvoril zaujímavú „filozofiu nekonečna“. Vybadal, že
ľudský rozum zaujíma v otázkach nekonečna úplne iné
stanovisko ako intuícia. Dokázal, že počet bodov vo štvorci je rovnaký ako na jednej
strane tohto štvorca. Žil (1845 – 1918) pre nové matematické pravdy a musel pre ne
aj trpieť. Sám vo svojom vnútri i na verejnosti, v odborných diskusiách so svojimi
protivníkmi. Vývoj matematiky mu dal za pravdu. Dočkal sa aj vedeckých pôct. Jeho
množinové pojmy sa stali jazykom matematiky a teória množín otvorila nové cesty
k ďalšiemu rozvoju matematickej kultúry. Kto to je, koho tu spomíname?
A) F. Klein

B) D. Hilbert

C) G. Cantor
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D) G. Frege

11. Nemecký fyzik (1858 – 1947) sa zaoberal
termodynamikou, optikou i náukou o elektrine. Skúmal
súvislosti medzi teplom a mechanickou energiou. Štúdiom
základných zákonov termodynamiky a rozborom
experimentálnych meraní odvodil (1900) zložitý vzorec pre
popis žiarenia, ktoré emitujú žeravé telesá. Závislosť bola
funkciou teploty telesa. Zdôvodnenie vzťahu však
vyžadovalo prijať predpoklad, že žiarenie je vysielané
nespojito po malých dávkach energie – kvantách, ktoré majú
rovnakú energiu priamo úmernú kmitočtu vyžarovaného svetla (E = hv). Konštantu
úmernosti nazval elementárnym kvantom účinku a určil ju s obdivuhodnou
presnosťou. Prvý nastolil myšlienku nespojitosti vyžarovania a pohlcovania energie.
Získal Nobelovu cenu v roku 1918. Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí
nás predovšetkým pravdivosti a bázni. Kto to je, koho tu spomíname?
A) W. Heisenberg

B) E. Schrödinger

C) P. Lenard

D) M. Planck

12. Svojím životom (1885 – 1962) a dielom vybudoval obraz
sveta vo vnútri atómu, prispel k tomu, aby bol vyjadrený
matematicky. Princípmi komplementarity a korešpondencie
otvoril cestu pre poznanie mikrosveta a postavil most medzi
klasickou a kvantovou fyzikou. Spojil tri odľahlé oblasti fyziky:
spektroskopiu, atómovú fyziku a kvantovú teóriu. Prispel k teórii
atómového jadra, sprehľadnil teoretický základ periodickej sústavy prvkov. Vtlačil výraznú pečať fyzikálnemu mysleniu 20. storočia. Vonkajší svet nemôžeme už len pozorovať, ale musíme ho prijať ako niečo,
k vytváraniu čoho sami prispievame. Spoznal, že pojmy častica a vlna sa dopĺňajú
tým, že si navzájom odporujú, sú komplementárnymi obrazmi skutočnosti. Takto
nezlučiteľné javy sa navzájom dop1ňajú a tým o sebe podávajú určitú spoločnú
predstavu. Pri popise javov v atóme treba zohľadniť aj interakciu objektu
s makrosvetom. Skutočnosť je oveľa fantastickejšia, než sme schopní vidieť cez úzke
štrbiny, ktoré predstavujú naše zmysly a náš jazyk. Vo svete je toľko vážnych vecí, že
o nich možno iba žartovať. Kto to je, koho tu spomíname?
A) N. H. Bohr

B) L. D. Landau

C) R. P. Feynman
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D) J. H. Jeans

Správne odpovede:
1. D ; 2. B ; 3. A ; 4. B ; 5. D ; 6. C ; 7. A ; 8. C ; 9. B ; 10. C ; 11. D ; 12. A ;
Vyhodnotenie:
V rámci posúdenia predvedených vedomostí radšej ponúkneme vtipné obrázky,
ktorých zmysel i význam závisí tiež od vášho pochopenia. Tak sa ešte chvíľu snažte.
x 15 b – 13 b:

x 12 b – 10 b:

x 9 b – 7 b:

x 6 b – 3 b:

x 2 b – 0 b:

Vybral a zostavil Dušan Jedinák
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Korešpondenčná súťaž v školskom roku 2016/2017
Riešenia 3. série úloh korešpondenčnej súťaže
1. Francúzsky matematik Lucas pripravil nasledujúcu hru: na jedenástich poliach je
5 bielych a 5 čiernych figúr. Figúry možno ťahať buď na susedné pole (ak je
voľné), alebo preskočiť cez jednu figúrku na ďalšie voľné pole. Biele sa musia
pohybovať len doprava, čierne len doľava.
B

B

B

B

B

Č

Č

Č

Č

Č

Napíšte postup, ktorým dokážeme vymeniť úplne ich pôvodné postavenie (biele
figúrky budú vpravo a čierne vľavo).
Riešenie: Označme políčka zľava doprava číslami 1 až 11. Potom jeden z dvoch
možných postupov je nasledujúci (číslo udáva, ktorou figúrkou sa bude ťahať –
spôsob ťahu je jednoznačný, pretože máme zadefinovaný smer pohybu bielych aj
čiernych figúrok a z jej polohy zároveň vyplýva aj to, či sa posunie na susedné pole,
alebo preskočí susednú figúrku):
5 7 8 6 4 3 5 7 9 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 10 8 6 4 2 3 5 7 9 8 6 4 5 7 6
Druhý postup je symetrický – nezačneme bielou figúrkou, ale čiernou.
2. Zoberte si (staršiu) kalkulačku a prezrite si, ako sa na nej zobrazujú jednotlivé
číslice. Teraz si predstavte, že sa dve zo siedmich zobrazovacích políčok pokazia.
Ktoré to musia byť, aby ste stále dokázali jednoznačne určiť, ktorá číslica je ktorá?
Riešenie: Aby sme dokázali jednoznačne určiť, ktorá číslica sa zobrazuje, musí byť
pokazené dolné a pravé dolné políčko. Ukážeme si to vylučovacou metódou.

Označme si jednotlivé políčka podľa obrázka vľavo. Na obrázku vpravo máme
zobrazené všetky číslice od 0 po 9. Číslice 0 a 8 sa líšia len v políčku g, takže toto
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políčko musí určite ostať funkčné. Podobne číslice 6 a 8 sa líšia len v políčku b
a číslice 9 a 8 v políčku e, takže aj políčka b a e musia ostať funkčné. Číslice 1 a 7 sa
líšia len v políčku a, teda aj toto políčko musí zostať funkčné. Číslice 3 a 9 sa líšia len
v políčku f, a teda aj toto políčko musí zostať funkčné. Týmto sme vylúčili 5 políčok,
a teda jediné dve, ktoré zostali, sú políčka c a d. Ak tieto dve políčka nebudú
fungovať, dostaneme nasledujúce „číslice“:

Teraz už ľahko overíme, že žiadne dve z týchto „číslic“ nie sú rovnaké, a teda sme
našli požadované riešenie.
3. Na stole je 10 minci, z toho niekoľko má na spodnej časti bielu nálepku. Traja
súrodenci Adam, Boris a Cyril sa s nimi raz začali hrať. Najskôr si Adam vybral
tri mince a na papier si zaznačil koľko z nich bolo s nálepkou. Potom mince vrátil
na ich pôvodné miesto. Následne to isté zopakoval aj Boris a Cyril a pokračovali
dookola. Každý si priebežne zaznačoval, ktoré tri mince už boli spolu ťahané
a rovnaký výber si už potom nikto nemohol vytiahnuť. Takto sa striedali dovtedy,
kým Adam povedal, že už nemôže vyberať. Pozreli sa na svoje výsledky. Adam
a Boris priznali, že nemali prípad, kedy by všetky tri mince boli bez nálepky. Cyril
sa potom pochválil s tým, že jemu sa na každý druhýkrát podarilo vybrať všetky
tri bez nálepky. Koľko mincí malo nálepku?
Riešenie: Keďže mincí bolo 10 a súrodenci vyskúšali všetky možné trojice, týchto
trojíc bolo

Keďže sa postupne striedali, tak každý z nich vybral práve

120 : 3 = 40 trojíc. Cyril vytiahol každú druhú trojicu mincí bez nálepiek, takže
dokopy vytiahol 40 : 2 = 20 rôznych trojíc mincí bez nálepiek. To sú zároveň všetky
možné trojice vytvorené z mincí bez nálepiek. Ak je týchto mincí bez nálepiek n,
potom počet všetkých trojíc, ktoré sa z nich dajú vytvoriť, je
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a teda musí platiť

Keďže platí

mincí bez nálepiek bolo 6, a teda
a teda pre n > 6

4 mince mali nálepku (so zvyšujúcim sa n rastie aj hodnota
bude hodnota výrazu

väčšia ako 20).

4. Koľko existuje trojciferných prirodzených čísel takých, že ich druhá aj tretia
mocnina končia na tú istú číslicu?
Riešenie: Zapíšme si do tabuľky číslice a posledné číslice ich druhých a tretích
mocnín (posledná číslica druhej a tretej mocniny prirodzeného čísla závisí len od
poslednej číslice tohto čísla):
Číslica

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. mocnina

0

1

4

9

6

5

6

9

4

1

3. mocnina

0

1

8

7

4

5

6

3

2
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Ľahko nahliadneme, že vyhovujúcimi poslednými číslicami sú len 0, 1, 5 a 6.
Potom nám vyhovujú všetky prirodzené čísla tvaru 10X, 11X, ..., 99X, kde X je
vyššie uvedená číslica. Týchto čísel je 90 pre každé X, a teda celkový počet
hľadaných čísel je 4 . 90 = 360.
5. Máme tri škatule. V jednej je jablko, v druhej slivka, v tretej jablko a slivka. Ale
každá z nich je zle označená. Môžeme vytiahnuť iba jeden kus ovocia z iba jednej
škatule. Ako zistíme, čo je v ktorej škatuli?
Jablko

Jablko
a slivka

Slivka

Riešenie: Vyberieme jeden kus ovocia zo škatule s textom Jablko a slivka. Bez ujmy
na všeobecnosti môžeme predpokladať, že je to slivka. To znamená, že to môže byť
škatuľa, v ktorej je buď slivka alebo jablko a slivka. Keďže škatule sú zle označené,
tak tam nemôže byť jablko so slivkou. Preto je tam len slivka. Jablko nemôže byť
v škatuli s názvom Jablko, preto musí byť v škatuli s názvom Slivka. Napokon jablko
a slivka budú v škatuli s názvom Jablko.
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6. V nepriehľadnej obálke je 100 lístkov, na ktorých sú napísané prirodzené čísla od
1 po 100. Na každom je iné číslo. Najmenej koľko lístkov musíme so zatvorenými
očami vytiahnuť z obálky, aby sme mali istotu, že súčin všetkých čísel na
vytiahnutých lístkoch je deliteľný 4?
Riešenie: Aby sme dostali súčin deliteľný štyrmi, musia byť buď aspoň dve čísla
deliteľné dvomi alebo aspoň jedno deliteľné štyrmi. Najhorším prípadom, ktorý môže
nastať, je, že vytiahneme najprv všetky nepárne čísla (tých je 50) – vtedy ich súčin
nebude deliteľný ani 2. Ak teraz vytiahneme 51. číslo, stále nemusí byť deliteľné 4
(napr. 2). Preto musíme vytiahnuť ešte jedno číslo – 52. číslo. Tak budeme mať
v súčine aspoň dve párne čísla, a teda celý súčin bude deliteľný 4.
Musíme vytiahnuť aspoň 52 čísel.
7. Na ukazovateli prejdených kilometrov v aute bolo na štarte pretekov zobrazené
číslo 10. S týmto autom sme 12-krát absolvovali ten istý okruh a odčítali stav
ukazovateľa pri prechode štartom. Výsledky sú v tabuľke. Akú dĺžku má okruh za
predpokladu, že do začiatku počítania auto prešlo presne 10,75 km? (Keď je na
ukazovateli napr. číslo 50, dovtedy prejdená vzdialenosť je aspoň 50 km a zároveň
menej ako 51 km).
Okruhy

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kilometre 10

14

17

21

25

28

32

36

39

43

46

50

54

Riešenie:

Po

prvom

prejdení

okruhu

prešlo

auto

dráhu

z intervalu

a teda dĺžka jedného okruhu je z intervalu 14 / 4;17/4 . Po
druhom prejdení okruhu prešlo auto dráhu z intervalu

a teda

dĺžka jedného okruhu je z intervalu

teda

25 29
8

Takto by sme prešli všetkých 12 okruhov. Dôležitý je ešte siedmy okruh – po jeho
a teda dĺžka jedného

prejdení prešlo auto dráhu z intervalu
okruhu je z intervalu

teda 101/ 28;105 / 28 .

Prienikom získaných 12 intervalov je interval
vyhovujúce dĺžky okruhu.
12

101 29
28 8

ktorý predstavuje

8. Do kružnice je vpísaný štvoruholník, ktorého dve strany majú dĺžku 12 cm a dve
5 cm, a ktorého uhlopriečky majú rôzne dĺžky. Vypočítajte ich dĺžky.
Riešenie: Keďže dve a dve strany štvoruholníka majú rovnaké dĺžky, môžu nastať
dva základné prípady – strany dĺžky 12 cm nemajú spoločný vrchol alebo spoločný
vrchol majú.
V prvom prípade to znamená, že strany dĺžky 12 cm susedia so stranami dĺžky
5 cm, teda protiľahlé strany majú rovnaké dĺžky, teda ide o rovnobežník. Avšak
rovnobežníku sa nedá opísať kružnica okrem špeciálneho prípadu, ktorým je
obdĺžnik. Ten má však obe uhlopriečky rovnako dlhé, a tak nevyhovuje. Preto
v prvom prípade nedostávame vyhovujúce riešenie úlohy.
V druhom prípade to znamená, že tieto dve 12 cm strany sú susedné. Potom sú aj
dve 5 cm strany susedné. Tento štvoruholník teda bude osovo súmerný podľa jednej
uhlopriečky. Keďže sa mu súčasne dá opísať kružnica, táto uhlopriečka (vzhľadom
na vyššie uvedenú symetriu) bude zároveň priemerom tejto kružnice. Označme si
vrcholy štvoruholníka podľa nasledujúceho obrázka.
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Keďže AC je priemerom kružnice, podľa Tálesovej vety sú uhly ADC a ABC
pravé, a teda v trojuholníku ADC platí Pytagorova veta. Pomocou nej vypočítame, že
platí

Obsah trojuholníka ADC môžeme vypočítať dvomi spôsobmi:
.

Úpravou a dosadením známych hodnôt dostaneme, že platí
SD

cm.

Potom už ľahko (vzhľadom na symetriu) dopočítame, že platí

Uhlopriečky štvoruholníka majú veľkosť 13 cm a

120
cm.
13

9. Dokážte, že v trojuholníku ABC pri štandardnom označení platí:
.

Riešenie: Stredy strán BC, CA, AB označme postupne S1 , S2 , S3 v tomto poradí.
Z trojuholníkov ABS1 , BCS2 , CAS3 vyplývajú na základe trojuholníkovej nerovnosti
tieto nerovnosti:

Po sčítaní nerovností na pravej strane a úprave dostávame požadované tvrdenie:
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10. Dokážte, že ak máme zadaných 9 mrežových bodov v priestore, potom existujú
aspoň dva z nich také, že aj stred úsečky nimi určenej je mrežový bod.
Riešenie: Každý bod v priestore je charakterizovaný trojicou súradníc. Mrežové body
sú tie body, ktoré majú všetky tri súradnice celočíselné. Súradnice stredu úsečky
vypočítame tak, že urobíme aritmetický priemer príslušných súradníc jej krajných
bodov (x-ová súradnica stredu úsečky sa rovná aritmetickému priemeru x-ových
súradníc krajných bodov úsečky, podobne pre súradnice y a z). Ak chceme, aby mal
stred úsečky celočíselné súradnice, musia mať x-ové, y-ové aj z-ové súradnice jej
krajných bodov rovnakú paritu (potom je ich súčet párny a po delení dvomi
dostaneme celé číslo).
Na základe Dirichletovho princípu vieme, že aspoň 5 z 9 bodov má rovnakú paritu
x-ovej súradnice. Z týchto 5 bodov aspoň 3 majú rovnakú paritu y-ovej súradnice. No
a z týchto troch bodov aspoň dva majú rovnakú paritu aj z-ovej súradnice, teda majú
všetky tri súradnice rovnakej parity (parita môže byť pre každú súradnicu iná). Na
základe vyššie uvedeného súradnice stredu úsečky určenej týmito dvoma bodmi (ak
ich je viacero, tak vyberieme ľubovoľné dva z nich) sú celočíselné, a teda ide
o mrežový bod.
11. Zistite, či existuje množina 4 032 takých prirodzených čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 017-prvkovej podmnožiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 017.
Riešenie: Taká množina existuje – zvoľme si 2 016 prirodzených čísel, ktoré sú
deliteľné číslom 2 017 (napríklad 2 017 · k, kde k nadobúda hodnoty 1 až 2 016)
a 2 016 ľubovoľných prirodzených čísel, ktoré dávajú po delení číslom 2 017 zvyšok
1 (napríklad 2 017 · k + 1, kde k nadobúda hodnoty 1 až 2 016). Keď vyberieme
ľubovoľných 2 017 prvkov z tejto množiny, tak počet p vybraných čísel, ktoré dávajú
zvyšok 1 po delení číslom 2 017, bude medzi 1 (pretože aspoň jedno také číslo vybrať
musíme, keďže čísel deliteľných 2 017 je len 2 016) a 2 016 (toľko ich v danej
množine je). To ale znamená, že ich súčet bude dávať po delení 2 017 zvyšok p,
a teda nebude deliteľný 2 017.
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Výsledkové listiny po 3. sérii úloh korešpondenčnej súťaže
Kategória Z
Por.
1
2
3
4
4

Priezvisko
Pokorný
Stanovský
Píľa
Popeľaš
Klajban

Meno
Matej
Peter
Michal
Matej
Jakub

Škola
ZŠ Žilina
ZŠ Košice
ZŠ Levoča
ZŠ s MŠ Palín
ZŠ s MŠ Palín

PS
22
20
19
5
5

1
4
5
0
0
0

2
3
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
2
0
0
0
0

Spolu
31
25
19
5
5

PS
22
23
23
22
20
8

3
5
0
0
0
0
0

4
5
0
0
0
0
0

5
3
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
0

Spolu
36
23
23
22
20
8

Kategória C
Por.
1
2
2
4
5
6

Priezvisko
Novotný
Ozimák
Szücsová
Kyselová
Varga
Závodský

Meno
Ján
Sebastián
Radoslava
Barbora
Tomáš
Branislav

Škola
G Prešov
HA Piešťany
SOŠ Svit
SOŠ Svit
G Košice
G Košice

Kategória B
Por.
1
2
3
4
5
6

Priezvisko
Horváth
Nová
Mišík
Novotný
Farkaš
Nagy

Meno
Jakub
Jana
Ján
Peter
Zoltán
Peter

Škola
G Bratislava
G Prešov
G Košice
G Prešov
G Dunajská Streda
G Košice

PS
33
27
27
26
13
11

5
5
5
5
1
0
0

6
3
0
0
0
0
0

7
5
5
5
5
0
0

8 Spolu
1 47
1 38
0 37
0 32
0 13
0 11

9
5
2
0
0
0

10 Spolu
5
41
5
33
0
19
0
18
0
16

Kategória A
Por.
1
2
3
4
5

Priezvisko
Varga
Kováč
Polák
Molnár
Tóthová

Meno
Juraj
Jakub
Patrik
Martin
Katarína

Škola
G Košice
G Košice
G Prešov
G Košice
G Prešov

.
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PS
26
23
19
18
16

7
5
3
0
0
0

8
0
0
0
0
0

Studne
Dvaja susedia sa rozhodli kopať dve studne vo svojich záhradách niekoľko metrov od
seba. Prvý sa rozhodol, že jeho studňa bude mať prierez štvorec so stranou jeden
meter, a druhý chcel mať studňu s kruhovým prierezom s priemerom tiež jeden
meter. Obaja potrebujú, aby v nej mali aspoň jeden meter kubický vody. Prvý sused
musel kopať studňu do hĺbky 5 metrov. Cena za vykopanie studne závisí priamo
úmerne od objemu vykopanej zeminy, pričom sa stanovuje hĺbka, do ktorej sa kope,
s presnosťou na centimetre.
a) Určte, do akej hĺbky musel kopať druhý sused, aby dostal požadovanú studňu, ak
chce za kopanie platiť čo najmenej.
b) Určte, ktorá studňa bola drahšia.
c) Určte rozdiel v objemoch týchto dvoch studní.
Riešenie: a) Keďže studne sú blízko seba, hladina spodnej vody bude v oboch
studniach rovnaká. Keďže prvý sused musel kopať do hĺbky 5 metrov, aby mal
v studni 1 m3 vody, a prierez jeho studne je 1 m2, posledný meter vykopanej studne je
už naplnený vodou. To znamená, že druhý sused musel kopať štyri metre, aby narazil
na spodnú vodu. Ďalej kopal toľko, aby objem valca s priemerom jeden meter (teda
polomerom 0,5 metra) a neznámou výškou bol 1 m3. Ak označíme jeho neznámu
2

výšku h, riešime lineárnu rovnicu π  0,5 m  h 1 m3 .
4
 1, 273 m. Keďže objem vody má byť aspoň
π
jeden meter kubický, musíme túto hĺbku zaokrúhliť nahor na 1,28 metra. Celkovo
teda druhý sused musel kopať do hĺbky 528 cm.
b, c) Objem prvej studne vypočítame ako objem kvádra s hranami 1 meter, 1 meter,

Jej vyriešením dostaneme, že h

5 metrov: V1 1 m  1 m  5 m 5 m 3 .
Objem druhej studne vypočítame ako objem valca s priemerom podstavy 0,5 m
a výškou 5,28 m:
V2

π  0,5 m 2  5, 28 m  4,147 m 3.

Rozdiel v objemoch týchto dvoch studní je V1  V2  5 m3  4,147 m3

0,853 m 3.

Z toho vyplýva, že drahšia a aj objemnejšia bola prvá studňa, pričom jej objem je
približne o 853 litrov väčší ako objem druhej studne.
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