
Kyslička obyčajná – detail kvetov

Kvitne v apríli a máji. Kvety sa otvá-
rajú ráno medzi deviatou a desiatou ho-
dinou. Zatvárajú sa vo večerných hodi-
nách okolo osemnástej a v období pred 
dažďom a chladom. Ich stopky sa ohý-
bajú nadol, čo im zabezpečuje ochranu 

pred vlhkosťou. Podľa strednej žilky sa 
skladajú i jednotlivé lístky. 

Kvety produkujú množstvo nektáru, 
ktorým lákajú včely a iný hmyz k ope-
leniu. Niektoré kvety sú samoopelivé 
– vyrastajú neskôr tesne nad zemou, 
nemajú korunné lupienky a nikdy sa ne-
rozvinú. Po opelení sa kvet premieňa na 
suchý pukavý plod tobolku, ktorá meria 
asi 1 cm. Semená sú vymršťované na 
pomerne veľkú vzdialenosť od mater-
skej rastliny. 

Rozšírená je takmer v celom sever-
nom miernom pásme i severnej Afrike. 
Rastie hojne v starých a humusových 
lesoch, krovinách a sutinách, na tienis-
tých miestach od nížin až po horské ob-
lasti. 

V minulosti sa využívala v ľudovom 
liečiteľstve pod názvom „zajačia kapus-
ta“. Rozdrvené čerstvé listy sa priklada-
li na rany a tiež sa z nich vyrábal osvie-
žujúci nápoj, ktorý mal protiskorbutové 
a protihorúčkové účinky. Využívaná 
bola i ako protijed pri otravách arzénom 
a ortuťou a tiež vo farbiarstve ako čis-
tiaci prostriedok.

Kyslička obyčajná vytvára zvyčajne rozsiahle 
koberce

Listy tejto byliny majú výraznú kyslú 
chuť, čo sa odráža i v slovenskom rodo-
vom názve. Lákajú k osvieženiu najmä 
deti. Ich častá konzumácia vo väčšom 
množstve však vhodná nie je – v nich 
obsiahnutá kyselina oxalová (šťaveľo-
vá) môže poškodiť obličky a spôsobiť 
otravu, ktorá sa prejavuje prítomnosťou 
cukru a šťaveľanu vápenatého v moči. 
Pestuje sa i v záhradkách ako ozdobná 
rastlina.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Biológia

Prvá séria korešpon-
denčnej súťaže časopisu 
MATMIX je za nami a na 
nasledujúcich stránkach 
nájdete vzorové riešenia 
jednotlivých úloh. Keďže 
úlohy číslo 9 – 14 nikto 
neriešil, ostávajú do na-
sledujúcej druhej série. 

Zároveň vám prinášame aj zadania 2. série korešpondenčnej 
súťaže, ktoré môžete riešiť, aj keď ste sa do prvej série neza-
pojili. Svoje riešenia druhej série nám zašlite do 16. 5. 2011 
na adresu:

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

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

Riešenia 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Ideálny muž podľa Martiny je vysoký, čiernovlasý a pek-
ný. Pozná štyroch mužov, ktorí sa volajú Andrej, Boris, 
Cyril a Daniel. Len jeden z nich má všetky tri vlastnosti, 
ktoré Martina požaduje. Okrem toho vieme, že:

 • Len traja muži sú vysokí, len dvaja čiernovlasí a len je-
den pekný.

 • Každý z tých štyroch mužov má aspoň jednu z požadova-
ných vlastností.

 • Andrej a Boris majú rovnakú farbu vlasov.
 • Boris a Cyril sú rovnako vysokí.
 • Spomedzi Cyrila a Daniela je vysoký najviac jeden.
 Ktorý z týchto štyroch mužov spĺňa všetky Martinine po-

žiadavky?

Riešenie: Keďže Boris a Cyril sú rovnako vysokí, tak musia 
byť obaja vysokí, pretože v opačnom prípade by neboli vyso-
kí dvaja, čo by bolo v protiklade s prvou podmienkou v zada-
ní. Keďže vieme, že Cyril je vysoký, na základe 5. podmien-
ky vieme, že Daniel nie je vysoký. Keďže vysokí sú traja, 
dostávame, že Adam je tiež vysoký. 

Ak by Adam a Boris boli čiernovlasí, tak pekný by musel 
byť Daniel, keďže nie je ani čiernovlasý ani vysoký a musí 
mať aspoň jednu z troch uvedených vlastností. To by ale zna-
menalo, že žiaden z nich nemá všetky tri vlastnosti, čo by 
bolo v rozpore so zadaním. Preto musia byť čiernovlasí Cyril 
a Daniel. Keďže Daniel nie je vysoký, nemôže mať všetky tri 
vlastnosti, a teda nemôže byť pekný. Preto musí byť pekný 
Cyril, ktorý má na základe vyššie uvedeného všetky tri poža-
dované vlastnosti.

2. Otec sa v záhrade rozhodol postaviť altánok. Keby každý 
deň pracoval 1,5 hodiny, celá stavba by mu trvala 8 dní. 

MATMIX
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Koľko hodín denne by musel pracovať, aby bola stavba 
hotová o dva dni skôr?

Riešenie: Celkový čas, ktorý strávi otec pri práci na altánku, 
je 8 1 5 12⋅ =,  hodín. Ak chceme, aby bola práca hotová o dva 
dni skôr, otec bude pracovať len 6 dní. Keďže 12 6 2: ,=  otec 
by musel pracovať dve hodiny denne.

3. Ak ide mág Xerius navštíviť priateľa pešo a naspäť sa ve-
zie na voze, trvá mu cesta hodinu a pol. Ak ide na voze tam 
i nazad, trvá mu celá cesta 30 minút. Koľko mu trvá cesta, 
ak ide tam aj späť pešo? (Pešo aj vozom ide rovnomerným 
priamočiarym pohybom.)

Riešenie: Xeriovi trvá cesta na voze k priateľovi rovnako 
dlho ako cesta naspať, pretože sa pohybuje rovnomerným 
priamočiarym pohybom. Tam aj naspäť mu to na voze trvalo 
30 minút. To znamená, že cesta na voze od priateľa mu trvala 
15 minút. To ale taktiež znamená aj to, že cesta pešo k priate-
ľovi mu trvala hodinu aj štvrť, pretože keď k nemu šiel pešo 
a naspäť sa viezol na voze, trvala mu cesta hodinu a pol. Ak 
by išiel tam aj naspäť pešo, trvalo by mu to dvakrát toľko, 
čiže 2,5 hodiny.

4. Do uzavretej nádrže tvaru pravidelného štvorbokého hra-
nola sa má zmestiť 20 hl vody. Výška nádrže je 1,26 m. 
Koľko štvorcových metrov plechu sa spotrebuje na jej vy-
hotovenie, keď pridáme 5 % plechu na spoje a odpad?

Riešenie: Predpokladajme, že dĺžka hrany základne je x 
metrov. 20 hl predstavuje objem 2 metre kubické. Potom 
pre objem nádrže platí 2 1 26 2= ⋅, ,x  odkiaľ vypočítame, že 
x 1 26, m.  To znamená, že ide o nádrž približne tvaru kocky 
s hranou dĺžky 1,26 m. Pre jej povrch potom platí (započítali 
sme už aj 5 % na spoje a odpad):

S x= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅( ) =1 05 6 1 05 6 1 26 10 001882 2, , , , .m m2

Ak by sme počítali presnejšie bez zaokrúhľovania, získali by 
sme výsledok približne 10,000 637 metrov štvorcových, tak-
že pri presnosti na metre štvorcové je odpoveďou 10 metrov 
štvorcových.

5. Nájdite osemciferné číslo (označme si ho X), pre ktoré pla-
tí: X sa skladá len z cifier 1, 2, 3 a 4. Keď X rozdelíme 
v polovici na dve štvorciferné čísla a potom pravé odpočí-
tame od ľavého, dostaneme 2 222. Keď od X odpočítame 
X napísané odzadu, dostaneme 33 108 867. Nájdite všetky 
riešenia.

Riešenie: Rozdielom dvoch kladných osemciferných čísel je 
maximálne osemciferné číslo. Ak by nastal prípadný prechod 
cez desiatku, tak by sme mohli dostať aj menej ako osemci-
ferné číslo, napríklad keď odčítame číslo samé od seba, tak 
dostaneme nulu. Keďže prvá cifra čísla X je maximálne 4 
a prvá cifra čísla X písaného odzadu minimálne 1, tak aby 
sme dostali rozdiel 3, jedinou možnosťou je, že prvá cifra X 
bude 4 a posledná cifra X 1. Podobne dostaneme, že druhá 
cifra X je tiež 4 a predposledná 1. 

Teraz využijeme, že keď X rozdelíme v polovici na dve 
štvorciferné čísla a potom pravé odpočítame od ľavého, do-
staneme 2 222. Keďže posledné dve cifry čísla X sú 11, tak 

posledné dve cifry ľavej polovice čísla X musia byť 33. Po-
tom sa ale pravá časť čísla X rovná 4 433 2 222 2 211− = ,
a teda číslo X sa rovná 44 332 211. Skúškou overíme, že toto 
číslo spĺňa požiadavky zo zadania.

6. Vypočítajte plochu, ktorú zaberá písmeno V na nasledujú-
com obrázku.

Riešenie: Písmeno V sa celé nachádza v polovici obdĺžnika 
s rozmermi 32 a 16. Keďže dĺžky jeho strán sú 16 a 32, jeho 
polovica bude mať obsah 16 16 256⋅ = .  Vnútri písmena V je 
ešte jeden čierny trojuholník, ktorý je podobný trojuholníku, 
ktorý ohraničuje písmeno V. Keďže jeho najkratšia strana má 
dĺžku 16 4 4 8− − = ,  čo je polovica dĺžky strany prislúchajú-
ceho veľkého trojuholníka, jeho obsah bude štvrtinový, teda 
1
4
256 64⋅ = . Obsah písmena V bude preto 256 64 192− = .

7. Dokážte, že číslo 17 12 2 17 12 2− + +  je prirodze-
né.

Riešenie: Ľahko nahliadneme, že 17 12 2 0− > .  Vyplýva 
to z toho, že 289 288> . Preto je odmocnina dobre definova-
ná v reálnych číslach, a teda uvedené číslo je reálne. Keďže 
odmocnina je nezáporná, uvedené číslo je tiež nezáporné, 
pretože je súčtom dvoch nezáporných čísel. Označme jeho 
hodnotu x. Po umocnení x na druhú dostávame, že platí:
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pričom v poslednom kroku sme využili to, že x je nezáporné. 
Tým, sme dokázali, že číslo 17 12 2 17 12 2− + +  je 
prirodzené a našli sme aj jeho hodnotu.

8. Nájdite všeobecné vyjadrenie pre n-tý člen postupnosti 
an n{ } =

∞

1
 definovanej nasledujúcim predpisom:
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.

Riešenie: Výpočtom niekoľkých prvých členov tejto postup-
nosti zistíme, že by mohlo platiť 

a
nn = − +( )

1 1
1 !
.
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6. Určte počet všetkých štvorciferných prirodzených čísel, 
ktorých desiatkový zápis obsahuje práve dve jednotky 
a ktoré sú deliteľné šiestimi.

7. Paľko ukladá svoje dvojcentové mince do štvorcov. Začal 
so štvorcom s dĺžkou strany jedna minca, pokračoval so 
štvorcom s dĺžkou strany 2 mince atď. Keď zaplnil posled-
ný celý štvorec, zostalo mu 30 centov. Keď chcel utvoriť 
štvorec so stranou o 1 dlhšou, chýbalo mu už 32 centov. 
Určte, koľko mal Paľko dvojcentových mincí a aký naj-
väčší štvorec sa mu podarilo poskladať.

8. Nech f x ax bx c x( )= + + ∈2 , ,  pričom reálne koefi-
cienty a, b, c sú také, že rovnica

 f x x( )=
 nemá reálne riešenie. Dokážte, že ani rovnica
 f f x x( )( )=
 nemá reálne riešenie.

9. Dokážte, že číslo 2 11092 -  je deliteľné číslom 10932.

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

2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených 
čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmno-
žiny 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 úloh 2. série korešpondenčnej súťaže zasielajte 
do 16. 5. 2011.

Tento predpoklad dokážeme matematickou indukciou. Pre   
n =1 dostávame, že platí 
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teda vzťah platí. 
Predpokladajme, že tvrdenie platí pre nejaké prirodzené 

číslo n. Dokážeme, že platí aj pre n+1. Podľa vzťahu v za-
daní platí
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Dosadením indukčného predpokladu do tohto vzťahu do-
staneme, že platí 
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čo sme chceli dokázať.

Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Dvaja nosiči vo Vysokých Tatrách nesú ťažký náklad po-
travín a materiálu na Téryho chatu. Keby zobral druhý od 
prvého dve škatule, náklad druhého by bol dvakrát ťaž-
ší ako prvého. Keby zobral prvý od druhého dve škatule, 
náklad oboch by bol rovnaký. Koľko škatúľ niesol prvý 
a koľko druhý nosič?

2. Škola objednala spolu 324 bielych, ružových a červených 
karafiátov na kytice pre učiteľov. Ružových karafiátov 
bolo o 36 viac ako bielych a červených bolo dvakrát toľko 
ako bielych. Koľko rovnakých kytíc, ktoré by obsahovali 
rovnaký počet kvetov aj farieb, by mohli zviazať z týchto 
kvetov? Koľko kvetov jednotlivých farieb by bolo v kaž-
dej kytici? Napíšte všetky možnosti.

3. Predstavte si, že máte pred sebou 12 navonok rovnakých 
mincí, z ktorých práve jedna je falošná. Vieme o nej len to, 
že má inú hmotnosť ako ostatné, nevieme však, či je ľahšia 
alebo ťažšia. Navrhnite postup, pomocou ktorého odhalíte 
falošnú mincu a určíte, či je ťažšia alebo ľahšia ako pravé 
mince, pomocou troch vážení na rovnoramenných váhach 
bez závaží.

4. Na oválnom štadióne sa pripravujú bežecké dráhy. Navrh-
nite rozmiestnenie štartovacích blokov pre štyroch prete-
károv, aby pri jednom obehu štadióna (s cieľom na rovi-
ne) bežali rovnako dlhú dráhu. Dĺžka rovných úsekov je 
100 metrov, polomer vnútornej dráhy 20 metrov, dráha je 
široká jeden meter a každý pretekár preteká v samostatnej 
dráhe.

5. Určte, aký najmenší počet čísel musíte vyčiarknuť z mno-
žiny čísel 1, 2, 3, ..., 2011 tak, aby sa ani jedno zo zostá-
vajúcich čísel nerovnalo súčinu iných dvoch zostávajúcich 
(nevyčiarknutých) čísel. Akým spôsobom to môžete uro-
biť?
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