
Zadania	1.	série	súťažných	úloh

1. Aký je ľudový názov jesienky obyčajnej? (1 bod)

2. Aká je rozloha národného parku Capitol Reef? (1 bod)

3. Koľko fotografií bolo zaslaných do 8. ročníka fotografic-
kej súťaže časopisu Mladý vedec? (1 bod)

4. Do ktorej čeľade patrí kokorík voňavý? (1 bod)

5. V ktorom roku získal Albert Einstein Nobelovu cenu? 
(1 bod)

6. Koľko rastlinných druhov rastie na území národného par-
ku Capitol Reef? (1 bod)

7. Aký je latinský názov lykovca jedovatého? (1 bod)

8. Koľko rokov mal John Harrison, 
keď zhotovil svoje prvé hodiny? 
(1 bod)

9. Akú odchýlku dosahovali hodiny 
H5 Jona Harrisona? (2 body) 

10. Kedy sa konalo celoslovenské 
kolo Festivalu vedy a techniky 
2015? (2 body)

11. Ktorá rastlina má latinský názov Colchicum autumnale? 
(2 body)

12. Do akej výšky dorastá lykovec jedovatý? (2 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 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 neprijí-
mame.
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24. Janko chodieva na obedy do internátnej jedálne. Majú 
tam šesť nádob s príbormi, pričom v každej je práve je-
den druh príboru. V dvoch z nich sa nachádzajú lyžičky, 
v dvoch vidličky a v dvoch nože, pričom vieme, že sú 
usporiadané náhodne. Keďže nad týmito nádobami visí 
na stene jedálny lístok, Jankovi sa veľmi často stáva, že 
po vybraní dvoch rôznych kusov príboru sa doň začíta 
a popritom sa snaží zobrať si tretí kus príboru. Ale keďže 
sa vôbec nepozerá, z ktorej nádoby si berie tento tretí kus 
príboru (občas si dokonca vezme dvakrát kus príboru 
z  tej istej nádoby), niekedy to nedopadne dobre. Keď si 
sadne za stôl a chce jesť polievku, občas zistí, že má len 
vidličku a dva nože. 

Zúfalý Janko sa teda rozhodol, že úplne zmení svoj 
systém výberu príborov v jedálni. Odteraz sa už vôbec 
nebude pozerať, z ktorej nádoby čo vyberá, ale keď bude 
prechádzať popri nádobách s príbormi, tak si z troch rôz-
nych nádob vyberie po jednom kuse príboru. 

 a) Určte pravdepodobnosť výberu troch rôznych kusov 
príboru v prípade, keď posledný kus vyberáme náhod-
ne.

 b) Určte pravdepodobnosť výberu troch rôznych kusov 
príboru v prípade, keď všetky tri kusy vyberáme náhod-
ne.

 c) Určte, ktorý z uvedených dvoch spôsobov je spoľahli-
vejší. (8 bodov)

25. Od prvého novembra 2015 spustili v Bratislave a jej oko-
lí tretiu etapu Bratislavskej integrovanej dopravy. Pri  
tejto príležitosti sa zmenili tarify cestovných lístkov a za-
viedli sa nové druhy cestovných lístkov. Ľudia, ktorí pra-
videlne využívajú hromadnú dopravu, si musia nanovo 
vypočítať, aké lístky sú pre nich najvýhodnejšie. Naprí-
klad Simona cestuje každý pracovný deň z domu v Mos-
te pri Bratislave do školy v Bratislave. Jeden lístok na 
cestu autobusom z domu do školy (alebo opačne) ju stojí 
0,68 eura. Ráno ju vezú do Bratislavy rodičia autom, ale 
keďže nemajú čas zaviezť ju priamo do školy, musí sa 
ešte odviezť električkou – potrebuje na to 15 minútový 
lístok za 35 centov. Naspäť domov chodieva autobusom, 
pričom zo školy na autobusovú stanicu príde pešo. 
V utorky a štvrtky chodieva poobede do jazykovej školy, 
na cestu zo školy tam a aj na cestu naspäť potrebuje 
15-minútový lístok. 

7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať neobme-
dzene v rámci Bratislavy a Mostu pri Bratislave, stojí 
6,90 eura. 30-dňový lístok pre rovnakú oblasť stojí 
17,90 eura. 7-dňový lístok, s ktorým by mohla cestovať 
neobmedzene len v rámci Bratislavy, stojí 5,20 eura, 
a 30-dňový lístok stojí 13,45 eura. V prípade použitia 
predplatného lístka pre Bratislavu si však musí za každú 
cestu z Bratislavy do Mostu pri Bratislave doplatiť ešte 
32 centov.

Poraďte jej, akým spôsobom má čo najlacnejšie cesto-
vať od začiatku novembra 2015 do začiatku zimných 
prázdnin 22. 12. 2015 v prípade, že do jazykovej školy už 
v decembri nebude chodiť. (9 bodov)

13. Kedy stroskotala flotila sira Clowdisleya na brehoch 
Anglicka? (2 body)

14. Aké ocenenia navrhol anglický parlament pre nájdenie 
spoľahlivej a dostatočne presnej metódy určovania zeme-
pisnej dĺžky na mori? (3 body)

15. Kedy a kde bol testovaný model H4 Harrisonových hodín 
a aká bola ich odchýlka? (3 body)

16. Ktoré jedovaté látky sa nachádzajú v bobuliach a plodoch 
lykovca jedovatého? (3 body)

17. Ktoré jedovaté látky sa nachádzajú v bobuliach a plodoch 
lykovca jedovatého? (3 body)

18. Ktoré mestá založili Mormóni v sedemdesiatych rokoch 
19. storočia v údoliach na západ od územia dnešného ná-
rodného parku Capitol Reef? (4 body)

19. Popíšte priebeh otravy spôsobenej alkaloidmi obsiahnu-
tými v jesienke obyčajnej. (4 body)

20. Aký projekt získal cenu poroty Festivalu vedy a techniky 
2015 a kto sú jeho autori? (4 body)

21. Ako má postupovať obranca v situácii, keď hlavný hráč 
zohráva tromfový záväzok a na stole má krátku farbu 
s viacerými tromfmi, ktoré chce pravdepodobne využiť 
na prebíjanie stratových kariet? (5 bodov)

22. Ako charakterizoval Albert Einstein svoje hlavné vedec-
ké výsledky? (6 bodov)

23. Reklamná firma vyrába seriálové reklamné plagáty. 
Lepí ich na obdĺžnikové bilbordy s rozmermi 1,5 m 
a 2 m. Najprv nalepí na bilbord dva plagáty s neúplný-
mi informáciami o nejakom výrobku a po týždni ich 
čiastočne prelepí tretím plagátom, ktorým informáciu 
doplní. Tretí plagát nalepí tak, aby viditeľné časti 
všetkých troch plagátov mali rovnaký obsah. Všetky 
plagáty tejto firmy, aj tretím plagátom prekryté časti, 
majú tvar obdĺžnika s celočíselnými rozmermi v deci-
metroch. Na obrázku je znázornená časť bilbordu s tro-
jicou plagátov. Posledný z trojice plagátov má rozmery 
5 dm x 8 dm. Prekryté časti majú obsahy 8 dm2 a 12 dm2. 
Aké rozmery mali prvé dva plagáty? (7 bodov)
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Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	15.	2.	2016
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