
Zadania	1.	série	súťažných	úloh

1. Aká je rozloha Yosemitského národného parku? (1 bod)

2. Akého veku sa dožil James Clerk Maxwell? (1 bod)

3. Kde sa uskutoční Festival vedeckých filmov 2014? (1 bod)

4. V ktorej krajine sa nachádza Falkirkské koleso? (1 bod)

5. Názov ktorého dinosaura môžeme preložiť ako „imitátor 
kuraťa“? (1 bod)

6. Aká je výška vrchu Mount Lyell? (1 bod)

7. Akú rýchlosť dosahoval ornitomimus pri behu? (1 bod)

8. Ktoré farbivo spôsobuje červené až fialové sfarbenie listov 
stromov? (1 bod)

9. Aký je latinský názov páperníka pošvatého? (2 body)

10. Ako vzniklo pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemit-
skom národnom parku? (2 body)

11. Ako sa nazývajú nižšie uvedené rovnice? (2 body)
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12. Aký organizmus sa skrýva pod latinským názvom Hirun-
do rustica? (2 body)

13. Ktorý druh medveďa sa vyskytuje v Yosemitskom národ-
nom parku? (2 body)

14. Čo sa nachádza na prvej farebnej fotografii na svete? 
(2 body)

15. Prečo majú listy stromov zelenú farbu? (2 body)

16. Ako sa nazývajú najvyššie vodopády v Spojených štá-
toch amerických a aká je ich výška? (3 body)

17. Kde sú na území Yosemitského národného parku sústre-
dené sekvojovce? (3 body)

18. Aké podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku na Slo-
vensku, sa skrýva pod skratkou ESE 2014? (3 body)

19. Uveďte aspoň štyroch predstaviteľov čeľade Ornithomi-
midae. (4 body)

20. Opíšte kvet margaréty bielej. (4 body)

21. Opíšte spôsob fungovania Falkirkského kolesa. (5 bo-
dov)

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 strán-
kach časopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom 
prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otáz-
ky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci sú-
ťaže, ktorá bude mať dve kolá, odmeníme najlepších riešiteľov 
vecnými cenami. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihláš-
ky, v ktorej uvediete svoje meno,	 priezvisko,	 školu,	 triedu	
a vek. Jej zaslaním súhlasíte, aby spoločnosť APROMOD, 
s. r. o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 
46323538 (ďalej len „Spoločnosť“), spracovávala vyššie uve-
dené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujete  
súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) k spracú-
vaniu Osobných údajov za účelom evidencie súťažiacich  
v korešpondenčnej súťaži časopisu Mladý vedec a pri jej vy-
hodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových čin-
ností, napr. zasielania informačných mailov (ako napr. infor-
movania o nových produktoch a službách). Súčasne súhlasíte 
s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania in-
formácií od Spoločnosti a so zverejnením nasledujúcich úda-
jov vo výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bo-
dov, umiestnenie, škola. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú 
a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného 
oznámenia o odvolaní doručeného Spoločnosti. Zároveň potvr-
dzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej 
osoby uvedených v § 20 Zákona.

Bodové hodnotenie jednotlivých úloh závisí od ich nároč-
nosti a pohybuje sa v rozmedzí 1 až 9 bodov. Pri písaní svojich 
riešení úloh s vyšším počtom bodov (5 – 9 bodov) je v prípa-
de, že ide o výpočtovú úlohu, dôležité opísať, ako ste sa k svo-
jej odpovedi dopracovali. Pri náročnejších úlohách tak bude-
te môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude 
správny, ale pos tup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, 
a urobili ste napríklad numerickú chybu v závere svojho rie-
šenia.

Svoje riešenia píšte čitateľne	v	slovenskom	jazyku	na pa-
piere formátu	A4	a na každý papier napíšte	hlavičku	–	svoje	
meno	a	školu.	V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza 
na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. 

Úlohy riešte samostatne. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bo-
dov, aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe. 

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedené-
ho termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. 
Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za kaž-
dý deň omeškania desať bodov. Svoje riešenia zasielajte poš-
tou na adresu:

APROMOD, s. r. o.
Mladý	vedec
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Všetky otázky týkajúce sa korešpondenčnej súťaže nám mô-
žete zaslať na e-mailovú adresu mladyvedec@mladyvedec.sk. 
Riešenia súťažných úloh však v elektronickej podobe zatiaľ 
neprijímame.

8. ročník korešpondenčnej súťaže

Súťaže
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kúpiť tri krčahy a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, 
päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma zlatými do-
stali výdavok desať grajciarov.
a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 

a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý. 
(9 bodov)

26. Peter s Jurajom si vymysleli novú hru s kolkami, pretože 
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 tra-
fil v prvom kole druhý kolok zľava. Ako má ďalej postu-
povať Juraj, aby určite vyhral? (9 bodov)

22. Porovnajte výhody a nevýhody použitia liateho akrylu 
a polykarbonátu pri výrobe priehľadného obalu ponorky. 
(6 bodov)

23. Uveďte základné charakteristické znaky lastovičky do-
movej. (7 bodov)

24. Podrobne opíšte úlohu karotenoidov v listoch stromov. 
(8 bodov)

25. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. 
Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, du-
kátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako 
už názov hovorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené 
mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto min-
ciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa 
častokrát na trhoch neplatilo len mincami, ale aj v naturá-
liách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri ta-
niere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý 

Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	18.	11.	2014

Súťaže Matematika

MATMIX je časopis, kto rý vydáva Ing. Mgr. Mar tin Hriňák 
v spolu prá ci so spoločnosťou APROMOD, s. r. o. 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 jubilejný 20. ročník. Obsahuje zaujímavé články 
z rôznych oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky 
rôznych matematických súťaží (napr. Matematickej olympiá-
dy a Medzinárodnej matematickej olympiá dy). 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. Jej zadania a vzorové 
riešenia budú zverejňované aj v časopise Mladý vedec. Vý-
sledkové 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 
2014/2015 vyjdú tri čísla časopisu (letné dvojčíslo 3 – 4), 

matmix
ročné predplatné časopisu je 4,05 € plus poštovné a balné. 
Časopis si môžete objednať zaslaním e-mailu na adresu 
hrinak@matmix.sk. Stačí zaslať názov a adresu školy alebo 
odberateľa (časopis si môže objednať aj fyzická osoba), meno 
kontaktnej osoby a počet odoberaných kusov z aktuálneho 
ročníka. Časopis vám bude zaslaný hneď po úhrade vystave-
nej 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 2014/2015 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž dve série. Zadania úloh budú uverejnené v prvom a dru-
hom čísle, riešenia úloh a výsledkové listiny v druhom a tre-
ťom čísle. Výsledky korešpondenčnej súťaže budú priebežne 
zverejňované aj 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 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 kategóriu sú v každej 
sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že budete mať nejas-
nosti v zadaní alebo máte iné otázky súvisiace s korešpon-
denčnou súťažou, môžete ich adresovať na e-mailovú adresu 
hrinak@matmix.sk.
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