
Zadania 1. série úloh s krátkou odpoveďou

1.	Do	ktorého	radu	patrí	nodosaurus?	(1	bod)

2.	V	ktorom	meste	sa	uskutočnila	tohtoročná	Medzinárodná	
olympiáda	v	informatike?	(1	bod)

3.	Ktorý	ročník	Medzinárodného	festivalu	potápačských	fil‑
mov	sa	uskutočnil	tohto	roku	v	Tatrách?	(1	bod)

4.	Aký	 je	 názov	 prvej	 vedeckej	 práce	 Evarista	 Galoisa?	
(1	bod)

5.	Aký	je	atmosférický	tlak	na	Marse	v	porovnaní	so	Zemou?	
(1	bod)

6.	Ktorému	matematikovi	sa	pripisuje	výrok	„Nezostáva	mi	
už	čas!“?	(1	bod)

7.	Koľko	potápačov	sa	zúčastňuje	vysokohorskej	časti	akcie	
Čisté	vody?	(1	bod)

8.	Určte	latinský	názov	smrekovca	opadavého.	(2	body)

9.	Ktorý	organizmus	sa	skrýva	pod	latinským	názvom	Nucif-
raga caryocatactes?	(2	body)

10.	Čo	 je	 hlavným	 princípom	 odblokovania	 v	 bridži?	
(2	body)

11.	 Čo	spôsobuje	zelené	sfarbenie	skla	vyrábaného	v	stredo‑
veku?	(2	body)

12.	Na	aké	čeľade	sa	člení	infrarad	Ankylosauria?	(2	body)

13.	Kde	 sa	 na	 Marse	 môže	 vyskytovať	 kvapalná	 voda?	
(2	body)

14.	Koľko	 úloh	 vyriešili	 slovenskí	 reprezentanti	 na	 celo‑
svetovom	finále	súťaže	ACM	ICPC	2013	a	aké	bolo	ich	
umiestnenie	na	tejto	súťaži?	(3	body)

15.	Aká	 zlúčenina	 sa	 skrýva	 pod	 názvom	 potaš?	 Určte	 jej	
chemický	vzorec.	(3	body)

16.	Koľko	kilogramov	odpadu	bolo	vyzdvihnutých	z	tatran‑
ských	plies	v	 rámci	akcie	Čisté	vody	v	čase	 rozhovoru	
Danice	Božovej	s	Pavlom	Kráľom?	Uveďte,	koľko	odpa‑
du	sa	vyzbieralo	v	rámci	základnej	a	vysokohorskej	časti	
tejto	akcie	a	spolu.	(3	body)

17.	Opíšte	 spôsob	 domácej	 výroby	 mydla	 v	 stredoveku.	
(3	body)

18.	Kto	tvoril	reprezentačné	družstvo	Slovenska	na	25.	roč‑
níku	Medzinárodnej	olympiády	v	informatike?	(4	body)

Korešpondenčná	súťaž	časopisu	Mladý	vedec	je	určená	všetkým	
žiakom	 základných	 a	 stredných	 škôl.	 Jej	 obsahom	 sú	 úlohy	
z	rôznych	vedných	oblastí,	ktorým	sa	venujeme	na	stránkach	ča‑
sopisu.	Odpovede	na	časť	otázok	nájdete	po	dôkladnom	prečíta‑
ní	jednotlivých	článkov	v	časopise,	avšak	niektoré	otázky	budú	
vyžadovať	aj	trochu	samostatnej	práce.	Na	konci	súťaže,	ktorá	
bude	mať	dve	kolá,	odmeníme	najlepších	riešiteľov	hodnotnými	
vecnými	cenami.	
Do	 súťaže	 sa	môžete	 zapojiť	 zaslaním	 vyplnenej	 prihlášky,	

v	 ktorej	 uvediete	 svoje	 meno,	 priezvisko,	 školu,	 triedu,	 vek	
a	e‑mail.	Jej	zaslaním	súhlasíte,	aby	spoločnosť	P‑MAT,	n.	o.,	
so	sídlom	Ambroseho	2,	851	04	Bratislava	2,	IČO:	318	208	32	
(ďalej	len	„Spoločnosť“),	spracovávala	vyššie	uvedené	osobné	
údaje	 (ďalej	 len	„Osobné	údaje“)	a	udeľujete	 súhlas	v	zmysle	
§	7	zákona	č.	428/2002	Z.z.	o	ochrane	osobných	údajov	v	plat‑
nom	znení	(ďalej	len	„Zákon“)	k	spracúvaniu	Osobných	údajov	
za	účelom	evidencie	súťažiacich	v	korešpondenčnej	súťaži	ča‑
sopisu	Mladý	vedec	a	pri	jej	vyhodnocovaní,	za	účelom	vyko‑
návania	marketingových	činností,	napr.	zasielania	informačných	
mailov	 (ako	 napr.	 informovania	 o	 nových	 produktoch	 a	 služ‑
bách).	Súčasne	súhlasíte	s	využitím	svojej	e‑mailovej	adresy	za	
účelom	doručovania	informácií	od	Spoločnosti	a	so	zverejnením	
nasledujúcich	údajov	vo	výsledkovej	listine:	meno,	priezvisko,	
ročník,	počet	bodov,	umiestnenie,	škola.	Súhlas	sa	poskytuje	na	
dobu	 neurčitú	 a	 môže	 byť	 kedykoľvek	 odvolaný	 prostredníc‑
tvom	písomného	oznámenia	o	odvolaní	doručeného	Spoločnos‑
ti.	Zároveň	potvrdzujete,	že	ste	boli	riadne	poučení	o	existencii	
práv	dotknutej	osoby	uvedených	v	§	20	Zákona.
V	 závislosti	 od	 náročnosti	 úlohy	 budete	môcť	 získať	 za	 jej	

správne	vyriešenie	1	až	9	bodov.	Úlohy	sú	rozdelené	do	dvoch	
kategórií	–	úlohy	s	krátkou	odpoveďou	a	úlohy	s	postupom	rie‑
šenia.	Pri	písaní	svojich	riešení	úloh	s	postupom	riešenia	neza‑
budnite	na	to,	že	je	dôležité	opísať,	ako	ste	sa	k	odpovedi	do‑
pracovali.	Pri	náročnejších	úlohách	s	postupom	riešenia	budete	
môcť	získať	body	aj	vtedy,	keď	váš	výsledok	síce	nebude	správ‑
ny,	ale	pos	tup,	ktorým	ste	sa	k	nemu	dopracovali,	áno,	a	urobili	
ste	napríklad	malú	chybu	v	závere	riešenia.
Riešenia	každej	série	zasielajte	na	našu	adresu	do	uvedeného	

termínu	–	rozhoduje	pečiatka	na	obálke	s	vašimi	riešeniami.	Ak	
pošlete	riešenia	po	tomto	termíne,	strhneme	vám	za	každý	deň	
omeškania	desať	bodov.	Svoje	riešenia	zasielajte	na	adresu:

P‑MAT,	n.	o.
Mladý vedec – Korešpondenčná súťaž
Ambroseho	2
851	04		Bratislava	2

Všetky	otázky	týkajúce	sa	tejto	súťaže	nám	môžete	zaslať	na	
e‑mailovú	adresu	sutaz@mladyvedec.sk..
Svoje	riešenia	píšte	čitateľne v slovenskom jazyku na	papie‑

re	formátu A4 (kancelársky	papier)	a	na	každý	papier	napíšte 
hlavičku – svoje meno a školu. V	prípade,	že	sa	riešenie	jednej	
úlohy	nachádza	na	viacerých	papieroch,	zopnite	 ich	spolu.	Na	
jednom	papieri	uveďte	všetky	svoje	odpovede	na	úlohy	s	krát‑
kou	odpoveďou	(nemusíte	 ich	vyriešiť	všetky).	Riešenia úloh 
s postupom riešenia začnite vždy na novom papieri označe-
nom číslom úlohy, menom a školou.	
Riešenia	súťažných	úloh	vypracujte	samostatne.	V	prípade,	že	

zistíme,	 že	 nejaká	 skupina	 odpisovala,	 každý	 jej	 člen	 dostane	
za	celú	sériu	0	bodov,	aj	keby	odpisoval	čo	i	len	v	jednej	úlohe.	
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osmičku,	ak	chcete	v	tejto	farbe	získať	všetkých	5	zdvi‑
hov	a	nemáte	žiadne	ďalšie	bočné	prechody	z	ruky	na	stôl	
ani	 naopak?	Pri	 plánovaní	 zohrávky	môžete	 vychádzať	
z	predpokladu,	že	na	západe	boli	na	začiatku	tri	kára	pod‑
ľa	diagramu.	(7	bodov)

24.	Opíšte	chemické	procesy	výroby	uhličitanu	sodného	pod‑
ľa	Leblanca	a	Solvaya	a	rozdiely	medzi	nimi.	(8	bodov)

25.	Peter	s	Jurajom	si	vymysleli	novú	hru	s	kolkami,	preto‑
že	ich	už	nebavili	klasické	pravidlá.	Postavili	vedľa	seba	
15	kolkov	a	zo	vzdialenosti	5	metrov	ich	zhadzovali	po‑
mocou	kopania	do	futbalovej	lopty.	Vyhrá	ten,	kto	zhodí	
posledný	kolok,	alebo	ten,	ktorého	súper	nezhodí	ani	je‑
den	z	kolkov,	ktoré	ešte	stoja.	Vzhľadom	na	vzdialenosti	
medzi	kolkami	je	možné	v	jednom	kole	zhodiť	maximál‑
ne	dva	kolky	 (ak	práve	dva,	 tak	susedné).	Keďže	sú	aj	
dobrí	futbalisti,	vždy	trafia	to,	čo	si	zaumienia.	Peter	trafil	
v	prvom	kole	druhý	kolok	zľava.	Ako	má	ďalej	postupo‑
vať	Juraj,	aby	určite	vyhral?	(9	bodov)

19.	Ktorým	dinosaurom	sa	venujeme	v	tomto	čísle	časopisu?	
(4	body)

20.	Uveďte	 hlavné	 poznávacie	 znaky	 orešnice	 perlovanej	
(veľkosť,	vzhľad,	charakteristické	prvky).	(4	bodov)

Zadania 1. série úloh s postupom riešenia

21.	Porovnajte	základné	faktografické	údaje	o	Zemi	a	Marse.	
(5	bodov)

22.	Opíšte	miesta	výskytu	 smrekovca	opadavého	a	uveďte,	
kde	 sú	 miesta	 jeho	 pôvodného	 výskytu	 na	 Slovensku.	
(6	bodov)

23.	Ako	by	ste	postupovali	pri	zohrá‑
vaní	 kartovej	 kombinácie	 podľa	
obrázka,	ak	ste	už	v	prvom	zdvi‑
hu	 zahrali	 z	 juhu	 eso,	 súper	 na	
východe	pridal	šestku,	zo	severu	
ste	pridali	trojku	a	východ	pridal	

Súťaže

Termín odoslania úloh 1. série: do 29. 11. 2013

MATMIX	je	časopis,	kto	rý	vydáva	Ing.	Mgr.	Mar	tin	Hriňák	
v	 spolu	prá	ci	 s	neziskovou	organizáciou	P‑MAT.	Časopis	 je	
zamera	ný	 na	 matematiku	 a	 je	 ur	če	ný	 žiakom	 základných	
a	stredných	škôl	a	ich	učiteľom	matematiky.	Tento	rok	vychá‑
dza	 jeho	19.	 ročník.	Obsahuje	 zaujímavé	články	z	 rôznych	
oblastí	matematiky,	jej	histórie,	zadania	a	výsledky	rôznych	
matematických	súťaží	(napr.	Matematickej	olympiády	a	Me‑
dzinárodnej	matematickej	olympiá	dy).	V	neposlednom	rade	
je	v	ňom	organizovaná	korešpondenčná	súťaž	pre	žiakov	zá‑
kladných	a	stredných	škôl,	v	ktorej	môžu	riešiť	ľahšie	i	ná‑
ročnejšie	matematické	úlohy.	Jej	zadania	a	vzorové	riešenia	
budú	zverejňované	aj	v	časopise	Mladý	vedec.	Výsledkové	
listiny	budú	zverejnené	 len	v	časopise	MATMIX	a	na	 jeho	
webovej	stránke	www.matmix.sk.
Ak	by	ste	si	chceli	časopis	bližšie	pozrieť,	navštívte	 jeho	

webovú	stránku,	na	ktorej	nájdete	 staršie	 ročníky	časopisu,	
zadania	 súťažných	 úloh	 a	 podobne.	 Počas	 školského	 roka	
2013/2014	 vyjdú	 4	 čísla	 časopisu	 (letné	 dvojčíslo	 3	 –	 4),	

MATMIX
ročné	predplatné	časopisu	je	4,05	eura	plus	poštovné	a	bal‑
né.	Časopis	si	môžete	objednať	zaslaním	e‑mailu	na	adresu 
hrinak@matmix.sk. Stačí	 zaslať	 názov	 a	 adresu	 školy	 ale‑
bo	odberateľa	(časopis	si	môže	objednať	aj	 fyzická	osoba),	
meno	kontaktnej	osoby	a	počet	odoberaných	kusov	z	nasle‑
dujúceho	ročníka.	Časopis	vám	zašleme	hneď	po	úhrade	vy‑
stavenej	faktúry.

Korešpondenčná súťaž 

Redakcia	časopisu	MATMIX	vyhlasuje	korešpondenčnú	sú‑
ťaž	pre	žiakov	základných	a	stredných	škôl.	Zapojiť	sa	do	nej	
môžu	všetci,	ktorí	majú	záujem	o	matematiku	a	sú	ochotní	
venovať	niekoľko	minút	riešeniu	úloh.
V	školskom	roku	2013/2014	bude	mať	korešpondenčná	sú‑

ťaž	dve	série.	Zadania	úloh	budú	uverejnené	v	číslach	1	a	2,	
riešenia	úloh	a	výsledkové	listiny	v	číslach	2	a	3.	Výsledky	
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	žiakom	5.	ročníka	osemročných	gymnázií	je	určená	kate‑
gória	C	s	úlohami	3	až	6.	Druhákom	stredných	škôl	a	žia‑
kom	6.	ročníka	osemročných	gymnázií	je	určená	kategória	
B	s	úlohami	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	kategó‑
riu	sú	v	každej	sérii	určené	úlohy	11	až	14.	V	prípade,	že	
budete	mať	nejasnosti	v	zadaní	alebo	máte	iné	otázky	súvi‑
siace	s	korešpondenčnou	súťažou,	môžete	ich	adresovať	na	
e‑mailovú	adresu	hrinak@matmix.sk.

Matematika
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