
KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR MATMIX

Pre tých z vás, ktorí máte radi matematiku, tu máme ešte zadania 
1. série korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX. V tomto 
roku ide už o 13. ročník tejto súťaže. Zapojiť sa do nej môžu 
všetci, ktorí majú záujem o matematiku a sú ochotní venovať 
niekoľko minút riešeniu úloh.

V školskom roku 2007/2008 bude mať korešpondenčná súťaž 
tri série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1, 2 a 3 ča-
sopisu MATMIX, riešenia úloh spolu s výsledkovými listinami 
v číslach 2, 3 a 4. Výsledky korešpondenčnej súťaže sa budú 
priebežne zverejňovať aj na internete na webovej stránke 

www.matmix.sk.
Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom prímy až 

kvarty osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú pre nich 
určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žiakom kvinty 
osemročných gymnázií je určená kategória C. Riešitelia tejto ka-
tegórie riešia úlohy 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 
sexty osemročných gymnázií je určená kategória B s úlohami 
5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom septimy 
a oktávy osemročných gymnázií je určená kategória A s úloha-
mi 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie úlohy, je 
určená kategória �. Pre túto kategóriu sú v každej sérii určené 
úlohy 11 až 14. Súťažiť môžete len v jednej z kategórií A, B, C, 
Z (môže však navyše súťažiť aj v kategórii �).

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – roz-
hoduje pečiatka na obálke. Nezabudnite na pekné známky!  
Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý 
deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť nemôžete). 
Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Riešenia zasielajte na 
adresu:

Metodicko-pedagogické centrum
MATMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14 
820 09 Bratislava 29

V tomto školskom roku máte možnosť dostávať svoje oprave-
né riešenia s komentármi späť domov. Podmienkou je označenie 
vašej voľby v prihláške. Spolu so svojimi riešeniami budete tak-
tiež dostávať časopis.

V prípade, že máte nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky, 
môžete svoje pripomienky adresovať na vyššie uvedenú adresu 
alebo na e-mail hrinak@matmix.sk. 

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu s pr-
vou sériou vašich riešení na osobitnom papieri obsahujúcu tieto 
údaje: meno, priezvisko, škola, trieda, vek, adresa pre korešpon-
denciu, telefón, e-mail, podpis. 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na papiere 
formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie napísali hla-
vičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, že sa riešenie 
jednej úlohy nachádza na viacerých pa-ieroch, zopnite ich. Na 
jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia viacerých úloh. 
Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré budú spĺňať tieto kri-
tériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj neskôr (teda v druhej alebo 
tretej sérii). Podmienkou zaradenia do súťaže je aj v takomto prí-
pade zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.

Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že zis-
tíme, že nejaká skupina navzájom odpisovala, každý jej člen 

dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo riešenie správne. 
Plný počet bodov (5) prislúcha len úplnému riešeniu. Preto treba 
zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použijete. V prípade, 
že použijete vetu alebo tvrdenie, ktoré nie je všeobecne známe, 
uveďte aj literatúru, kde sa nachádza jeho dôkaz. Uvedenie iba 
výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá úloha nemá riešenie, 
treba ukázať, prečo ho nemá. 

V prípade, že nie ste spokojní s ohodnotením vášho riešenia, 
môžete nám poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, odôvod-
nením a požadovaným počtom bodov na našu adresu. Vaše rie-
šenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Štyria chlapci majú spolu 157 guľôčok. Každý z nich, okrem 
najmladšieho, má o 5 guľôčok menej ako majú jeho mladší ka-
maráti spolu. Určte, koľko guľôčok má každý chlapec, ak viete, 
že sa každý narodil v inom roku.

2. Nájdite všetky prirodzené čísla menšie ako 10 000, ktorých 
ciferný súčet je 11 a sú deliteľné 11.

3. Traja hráči sa dohodnú, že ten, ktorý prehrá, zdvojnásobí pe-
niaze dvom zostávajúcim hráčom. Po troch partiách hry, postup-
ne prehraných všetkými tromi hráčmi, má každý hráč 24 peňazí. 
Koľko mal každý hráč peňazí, než začali hrať?

4. Rovnostranný trojuholník so stranou dĺžky 6 cm rozdeľte 
troma úsečkami na štyri trojuholníky, z ktorých jedna časť je 
opäť rovnostranný trojuholník a zvyšné tri sú zhodné pravouhlé 
trojuholníky. Vypočítajte dĺžky strán všetkých vzniknutých troj-
uholníkov.

5. Na strednej škole učia traja učitelia: Kocian, Havran a Jed-
lička – každý z nich učí práve dva predmety. Učia slovenčinu, 
ruštinu, angličtinu, matematiku, dejepis a zemepis.
a) Kocian pozval svojich kolegov – učiteľa matematiky a učite-

ľa slovenčiny – na oslavu svojich narodenín.
b) Učiteľ zemepisu býva neďaleko ruštinára.
c) Všetci traja – Jedlička, učiteľ slovenčiny a učiteľ ruštiny – 

chodia spolu na výlety.
d) Učiteľ matematiky je lepším športovcom ako Kocian a učiteľ 

angličtiny.
Čo učí ktorý učiteľ?

6. Určte, koľkými spôsobmi môžeme rozostaviť n veží na ša-
chovnici n n×  tak, aby sa navzájom neohrozovali. 

7. Janko tipoval na atletických pretekoch takéto poradie preteká-
rov: 1. A, 2. B, 3. C, ...., 7. G. V skutočnosti však každý, kto mal 
iného predbehnúť o dve miesta, zaostal za ním o dve miesta. Dá 
sa z tejto informácie určiť skutočné poradie v pretekoch?

8. Dokážte, že pre žiadne n prirodzené nie je číslo n n⋅ +( )1  
druhou mocninou prirodzeného čísla.

9. Dokážte, že medzi ľubovoľnými deviatimi po sebe nasledu-
júcimi prirodzenými číslami existuje aspoň jedno číslo, ktoré je 
s ostatnými nesúdeliteľné.
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10. V triede je 30 žiakov, každému je priradené poradové číslo 
podľa abecedného zoznamu. Učiteľ vyvoláva žiakov podľa toh-
to pravidla: sčíta poradové čísla dvoch naposledy vyvolaných 
žiakov, a ak je súčet väčší ako 30, odčíta 30 od tohto súčtu. Vý-
sledok je poradové číslo žiaka, ktorý je vyvolaný. Dokážte, že 
nemôžu byť bezprostredne za sebou vyvolaní žiaci Horáček, Še-
bestová, Mach v tomto poradí.

11. Je daný pravidelný dvanásťuholník A A A A A1 2 3 11 12... . Vypočí-
tajte obsah lichobežníka A A A A1 2 4 5 , ak viete, že polomer kružni-
ce opísanej tomuto dvanásťuholníku sa rovná 12 cm.

12. Nech a, b sú kladné reálne čísla. Dokážte, že rovnica
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13. Dĺžky strán trojuholníka tvoria aritmetickú postupnosť s di-
ferenciou d a jeho obsah sa rovná S. Určte dĺžky strán tohto troj-
uholníka pomocou d a S. Určte tieto strany pre d =1, S = 6 .

14. Dokážte, že  
m n m n m n m n, : , :( )∈ × +( ){ } = ( )∈ × +( ){ }Z Z Z Z17 2 3 17 9 5 .

Termín odoslania riešení úloh 1. série: do 14. 11. 2007

Riešenia zasielajte na adresu:
Metodicko-pedagogické centrum
MATMIX
Tomášikova 4
P. O. BOX 14 
820 09 Bratislava 29
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