
Čo je MATMIX?

MATMIX je časopis, ktorý vydáva Ing. Mgr. Martin Hriňák 
v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, 
pobočka Bratislava 1. Tento časopis je zameraný na mate-
matiku a je určený žiakom základných a stredných škôl a ich 
učiteľom matematiky. Obsahuje zaujímavé články z rôznych 
oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky rôznych 
matematických súťaží (napr. Matematickej olympiády, Me-
dzinárodnej matematickej olympiády a pod.). V neposled-
nom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľah-
šie i náročnejšie matematické úlohy. O nej si podrobnejšie 
povieme v ďalšom texte.

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, môžete navští-
viť jeho webovú stránku www.matmix.sk, na ktorej nájde-
te staršie ročníky časopisu, zadania súťažných úloh a podob-
ne. Počas školského roka vychádzajú 4 čísla časopisu, ročné 
predplatné časopisu je 4 eurá. Časopis si môžete objednať na 
e-mailovej adrese objednavky@matmix.sk.

Korešpondenčná súťaž 

Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom 
roku korešpondenčnú súťaž pre žiakov základných a stred-
ných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí majú záu-
jem o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút rie-
šeniu úloh.

V školskom roku 2009/2010 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž tri série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1, 2, a 3, 
riešenia úloh a výsledkové listiny v číslach 2, 3 a 4. Výsled-
ky korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj 
na internete na webovej stránke www.matmix.sk.

Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 
4. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú 
pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žia-
kom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C 
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. roč-
níka osemročných gymnázií je určená kategória B s úloha-
mi 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom 
7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A 
s úlohami 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie 
úlohy, je určená kategória π. Pre túto kategóriu sú v každej 
sérii určené úlohy 11 až 14. 

V prípade, že máte nejasnosti v zadaní alebo máte iné otáz-
ky, môžete svoje pripomienky adresovať na e-mailovú adre-
su matmix@matmix.sk. 

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spo-
lu s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu, vek, súťažnú kategóriu a e-mailovú 
adresu. Ak chcete dostávať svoje opravené riešenia s komen-
tármi späť domov, napíšte nám to v prihláške a zašlite nám 
obálky s nalepenými známkami v hodnote 0,6 € (podľa plat-
ného cenníka Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme za-
sielať aj viacerým riešiteľom na jednu adresu). 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie na-
písali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, 
že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané rieše-
nia viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, kto-
ré budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj 
neskôr (teda v druhej alebo tretej sérii). Podmienkou zarade-
nia do súťaže je aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spo-
lu s riešeniami, ktoré vypracujete.
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Súťaže Súťaže

 Zadania úloh s postupom riešenia

16. Podrobne vysvetlite, ako vznikajú zúbkované lemovania 
„záclon“ v jaskyniach. V ktorej slovenskej jaskyni spo-
mínanej v tomto čísle časopisu Mladý vedec ich môžeme 
pozorovať a ako sa nazýva najznámejší útvar tohto typu 
v tejto jaskyni? (5 bodov)

17. Obchodník s elixírom má 6 sudov. V piatich z nich je eli-
xír, v jednom bylinkový čaj. Jednotlivé sudy majú objemy 
30 litrov, 32 litrov, 36 litrov, 38 litrov, 40 litrov a 62 litrov. 
Prvý zákazník kúpil dva sudy s elixírom. Druhý zákazník 
kúpil dvakrát toľko elixíru ako prvý zákazník. V koľkolit-
rovom sude sa nachádza bylinkový čaj? (6 bodov)

18. Ako by ste ďalej pokračovali v hre hlavného hráča s kar-
tami uvedenými na strane 22? (7 bodov)

19. Tri manželské páry vyšli na spoločný výlet a prišli k rieke, 
cez ktorú sa potrebujú preplaviť. Majú k dispozícii jednu 
loďku, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spôsobom to 
majú urobiť, ak žiaden muž nedovolí, aby jeho manžel-
ka bola v jeho neprítomnosti v spoločnosti iného muža? 
(Na okolí sa nenachádza žiadna iná osoba ani zviera, kto-
ré by im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani lano alebo iné 
predmety – musia sa spoľahnúť len sami na seba.) (8 bo-
dov)

20. Na obdĺžnikovom stole je v jeho strede položená váza 
s kruhovým dnom, ktorú nemôžeme premiestniť. Dva-
ja hráči striedavo ukladajú na tento stôl mince (všetky sú 
rovnaké, avšak nepoznáme ich tvar) – v každom ťahu jed-
nu, pričom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou 
stranou dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam 
položiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje ví-
ťazná stratégia v tejto hre. (9 bodov)

Termín odoslania úloh 1. série: do 23. 12. 2009
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Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že 
zistíme, že nejaká skupina navzájom odpisovala, každý jej 
člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo riešenie 
správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. 
Preto treba zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použi-
jete. 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. 

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – 
rozhoduje pečiatka na obálke. Nezabudnite na pekné znám-
ky:–) 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. Rieše-
nia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák
P. O. BOX 2
814 99  Bratislava 1

V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho rie-
šenia, môžete nám poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, 
odôvodnením a požadovaným počtom bodov. Vaše riešenie si 
ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh 
vám praje redakcia časopisu MATMIX.

Martin Hriňák

Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Fľaša s pohárom váži rovnako ako džbán. Samotná fľaša 
váži toľko ako pohár a tanier. Dva džbány vážia ako tri ta-
niere. Koľko pohárov váži rovnako ako fľaša?

2. Gustáv a Gréta majú spolu 80 rokov. Pred štyrmi rokmi 
bol Gustáv osemkrát starší ako Gréta. Koľko majú obaja 
rokov?

3. Traja cestovatelia cestujú po krajine ľudožrútov. Sprevá-
dzajú ich traja domorodí sprievodcovia. Keďže im veľ-
mi nedôverujú, snažia sa, aby ľudožrúti nemali nad nimi 
nikdy presilu. Týchto 6 ľudí sa potrebuje preplaviť cez 
rieku v loďke, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spô-
sobom to majú urobiť, aby dodržali po celý čas uvede-
né pravidlo? (Na okolí sa nenachádza žiadna iná osoba 
ani zviera, ktoré by im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani 
lano alebo iné predmety – musia sa spoľahnúť len sami na 
seba.)

4. Počas pravidelnej cyklistickej prechádzky Gabriel zistil, 
že ak sa pohybuje rýchlosťou 20 km/h, tak sa vráti domov 
o 13.00. Ak sa pohybuje rýchlosťou 30 km/h, tak sa vráti 
o 11.00. Akou rýchlosťou sa má Gabriel pohybovať, aby 
prišiel domov o 12.00?

5. Gábor dostal na Mikuláša 3 balíčky cukríkov a 3 cukríky, 
Gertrúda dostala 1 balíček cukríkov a 17 cukríkov a Gre-
gor dostal 2 balíčky cukríkov a 8 cukríkov. Z týchto troch 

detí Gertrúda nemá ani najviac ani najmenej cukríkov. 
Koľko cukríkov mohla dostať Gertrúda? (Pri riešení pred-
pokladajte, že v každom balíčku je rovnaký počet cukrí-
kov.)

6. Máme kváder s danými rozmermi. Ak by sme jeden roz-
mer kvádra zväčšili o 1 cm, zväčšil by sa povrch o 54 cm2. 
Ak by sme pôvodnému kvádru zväčšili druhý rozmer 
o 2 cm, zväčšil by sa povrch o 96 cm2. A ak by pôvodný 
kváder mal tretí rozmer o 3 cm väčší, zväčšil by sa povrch 
o 126 cm2. Určte rozmery pôvodného kvádra.

7. Dvaja hráči striedavo ukladajú na obdĺžnikový stôl kruho-
vé mince (všetky sú rovnaké) – v každom ťahu jednu, pri-
čom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou stranou 
dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam polo-
žiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje víťazná 
stratégia v tejto hre.

8. Sú dané reálne čísla a, b, pričom a b< . Majme funkciu 
y f x= ( ), ktorá je definovaná tak, že f x( )= 0 pre x a<  
a pre x b> , a f x( )=1 pre a x b< < . Pre x a=  a x b=  
funkcia f nie je definovaná. Vyjadrite túto funkciu jedinou 
rovnicou, v ktorej sa môžu vyskytovať len operácie sčíta-
nia, odčítania, násobenia, delenia a prechodov k absolút-
nej hodnote.

9. Na Peťovej kalkulačke sa vôbec nezobrazuje číslica 1, 
dokonca sa vynecháva (namiesto 15 113 sa napíše 53). 
Peťo umocnil nejaké prirodzené číslo väčšie ako 3 333, 
ale menšie ako 4 444 na druhú, a dostal výsledok 43 008. 
Aké číslo chcel umocniť a čo mu malo vyjsť?

10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami 
rovnice

2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených čí-
sel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmnoži-
ny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 003.

12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je 
väčší ako ich súčet. Dokážte, že potom platí nerovnosť

a b c abc2 2 2 3+ + ≥ .

13. Postupnosť an n{ } =
∞

1
 je definovaná predpisom 
a a an n n+ −= −1 13 , 

 pričom a1 20= , a2 30= . Nájdite všetky prirodzené čísla 
n, pre ktoré je číslo 5 11a an n+ +  druhou mocninou celého 
čísla.

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujú-
ca nerovnosť:

2 3 1 62 2n n n
n n+ +( ) ≥ ⋅( )!

Riešenia súťažných úloh 1. série korešpondenčnej súťaže 
nám zašlite do 4. 1. 2010.

Súťaže
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