Zadania súťažných úloh matboja Korešpondenčného seminára MATMIX v Trenčíne
1. Na dvore sú bažanty a zajace. Majú spolu 35 hláv a 94 nôh. Koľko je na dvore bažantov a koľko zajacov?
2. Keď sa v triede posadí sedem žiakov do každej lavice, zostane v poslednej lavici len jeden žiak. Ak sa
posadí do každej lavice šesť žiakov, jeden žiak zostane bez miesta. Koľko je žiakov v triede?
3. Do krúžkov vpíšte všetky celé čísla od 1 až po 9 tak, aby bol súčet všetkých štyroch umiestnených na strane
trojuholníka rovnaký. Súčet bude párne číslo.

4. Napíš číslo 37 pomocou piatich trojok a ľubovoľných matematických operácií.
5. Ciferný súčet dvojciferného čísla sa rovná číslu 9. Ak navzájom vymeníme obidve číslice, dostaneme číslo,
ktoré je o 45 väčšie ako pôvodné číslo. Určte dané dvojciferné číslo.
6. Tomáš je mladší ako Rudo, ale starší ako Vlasto a Jaro v tomto poradí. Rudo je mladší ako Zdeno, ale starší
ako Jaro. Jaro je mladší ako Juro. Zdeno je starší ako Rudo, ale je mladší ako Juro. Juro je starší ako Tomáš.
Kto je najstarší?
7. V štvorci je vpísaný pravouhlý trojuholník s odvesnami dĺžky 1 cm a 2 cm. Určte obsah štvorca.

8. Nad jazerom letia husi. Poľovník na nich kričí: „Dobrý deň sto husí!“ Jedna z nich odpovedá: „Keby nás
bolo raz toľko, pol toľko, štvrť toľko a ešte jedna k tomu, až vtedy by nás bolo sto.“ Koľko husí letí na
jazerom?
9. Nájdite čísla, ktoré sú zašifrované v súčte:
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10. Máme 8 zápaliek. Je treba z nich poskladať 2 štvorce a 4 trojuholníky. Ako to urobíte?
11. Určte uhol, ktorý zviera malá a veľká hodinová ručička v čase 1 hodina 12 minút.

12. Určte veľkosť uhla trojuholníka, ak osi dvoch ostatných uhlov zvierajú 110°.

110°

13. Určte dve čísla, z ktorých je jedno o 10 väčšie ako druhé, keď vieme, že rozdiel štvorcov oboch čísel je 400.
14. Akú číslicu má na mieste jednotiek číslo 1 + 9 99 ?
15. V štvorcovej sieti 4x6 je vybratá tmavo vyfarbená časť. Zvyšnú časť rozdeľte tvarom aj obsahom na dva
zhodné obrazce.

16. Na základe nasledujúcich viet zistite, koľko je chlapcov a koľko dievčat v rodine. Chlapec hovorí: „Mám
toľko bratov ako sestier.“ Dievča hovorí: „ Mám trikrát viac bratov ako sestier“.
17. Máte sa stretnúť so svojim priateľom. Dnes je piatok. Povedal vám, že sa stretnete dva dni po dni pred
dňom po zajtrajšku. V aký deň sa máte stretnúť?
18. Utvorte z číslic 1 až 9 tri trojciferné čísla tak, aby ich súčet bol čo najmenší a každá číslica sa môže použiť
iba raz. Aký je ich súčet?
19. Do prázdnych okienok napíšte také čísla, aby v každom riadku, v každom stĺpci a v oboch uhlopriečkach
bol súčet čísel rovnaký.
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20. V štvorci chýba jeho štvrtina. Zvyšnú časť rozdeľte na 4 rovnaké časti (rovnaké obsahom a tvarom)

21. Boli dvaja pastieri. Prvý pastier vraví druhému: „Daj mi jednu ovcu, budem mať 2 krát toľko čo ty.“ A ten
druhý hovorí prvému pastierovi: „Daj mi ty jednu ovcu a budeme mať rovnako.“ Koľko mal každý pastier
oviec?

22. Určte všetky riešenia rovnice

x − 1 − 2 − 3 = 2,5

23. Valec dlhý 20 cm treba rozrezať na 8 rovnakých častí troma priamymi rezmi. Popíšte ako to urobíme.
24. Na tabuli bolo napísaných 5 celých čísel. Sčítaním vždy dvoch z nich vznikli tieto nasledujúce čísla 2, 4, 7,
8, 9, 11, 13, 13, 15, 18. Zistite, ktoré čísla boli napísané na tabuli, ak všetky boli iné.
25. Muž cestoval z miesta A do miesta Z. Prvý deň prešiel

zostatku a posledný deň

1
1
1
vzdialenosti, druhý deň zostatku, tretí deň
2
3
3

1
zostatku. Teraz je 30 km pred cieľom Z. Akú vzdialenosť zatiaľ prešiel?
2

26. Koľko trojuholníkov, lichobežníkov a rovnobežníkov je na obrázku?

27. V júni istého roku boli tri soboty s nepárnym číslom dňa v mesiaci. Aký bol 20-ty deň v tomto mesiaci?
28. Milan má karty tvaru štvorcov s rovnakými veľkosťami. Keď nimi vyložil jeden veľký štvorec, ostalo mu 5
kariet. Keď prikladaním kariet zväčšil tento štvorec o jeden riadok a jeden stĺpec, chýbalo mu 8 kariet na to,
aby mohol vyložiť veľký štvorec. Koľko kariet mal Milan?
29. Na hodine matematiky deti hrali hru, pri ktorej počítali od 1 do 100. Namiesto násobkov čísla 3 a každého
čísla, ktoré končí číslicou 3, sa tleskne rukami. Koľkokrát deti tleskli rukami počas jednej hry?
30. Nájdite nasledujúce číslo postupnosti:

16 15 17 14
, , , ,...
32 33 31 34

31. Preložením troch zápaliek opravte rovnicu:

32. Nájdite najmenšie štvorciferné číslo, ktoré je súčtom zároveň piatich, šiestich a siedmych po sebe idúcich
prirodzených čísel?
33. Aký je zvyšok 615987 po delení siedmymi?
34. Ak a * b = ab + a + b, 3 * 5 = 2 * x. Určte čomu sa rovná x.
35. Z kocky s hranou 6 cm sme odrezali všetkých osem rohov (pravidelných trojbokých ihlanov s obvodom
rezu 6 2 cm). Určte pomer objemu vzniknutého štrnásťstena ku objemu pôvodnej kocky.
36. Nájdite dĺžky strán dvoch štvorcov, ktorých obsahy sa líšia o 35cm 2 . Dĺžky strán sú prirodzené čísla.
37. Súčet dvoch z troch koreňov polynómu x 3 + ax 2 + bx + c sa rovná 0. Vyjadrite c pomocou a a b.
38. Koľko rôznych štvorcov vytvorených len z čiar na šachovnici možno nájsť na šachovnici 8 x 8? (Štvorce sa
nemusia líšiť veľkosťou)

39. Koľko riešení má v N rovnica 15 x − 6 y = 23 ? Svoje riešenie zdôvodnite!
40. Koľko prirodzených čísel menších ako 1000 možno vyjadriť ako súčin dvoch párnych čísel?
41. Aký je ciferný súčet všetkých cifier čísla 10 96 − 96 ?
42. 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.
43. 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?
44. 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.
45. Zistite, na koľko štvorcov môžeme rozdeliť štvorec.
46. Nájdite všetky štvorice celých čísel, pre ktoré platí, že súčet tretích mocnín troch najmenších čísel sa rovná
tretej mocnine najväčšieho čísla.
47. Nech sú x, y, z kladné reálne čísla také, že platí

Nájdite z +

xyz = 1 ,
1
x+ = 5,
z
1
y + = 29 .
x

1
.
y

48. Nech a, b ∈ R , a > 0 , a + b > 0 , n ∈ N . Dokážte, že platí nerovnosť

( a + b )n ≥ a n + nba n−1 .
3

x
49. Nájdite aspoň jedno riešenie rovnice x = 3 .

50. Dokážte, že ak je obsah trojuholníka 1/2, jeho obvod je aspoň 3.

