
Riešenia	2.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Určte ciferný súčet čísla 201520152015..., ktoré má  
2015 cifier.

Riešenie: V uvedenom čísle sa opakujú 4 číslice: 2, 0, 1, 5. 
Keďže platí 2015 : 4 = 503, zvyšok. 3, zopakuje sa táto štvori-
ca 503-krát a posledným trojčíslím tohto čísla bude 201. Ci-
ferný súčet uvedenej štvorice je 2 + 0 + 1 + 5 = 8, teda ciferný 
súčet čísla 20152015...201 je 503 8 2 0 1 4 027⋅ + + + = . 

2. Určte, ktorú číslicu sme napísali poslednú, ak píšeme po-
stupne za sebou prirodzené čísla 1, 2, 3, ... a pritom sme na 
to použili 2015 číslic.

Riešenie: Ak napíšeme čísla 1, ..., 9, použijeme na ne 9 čís-
lic. Na čísla 10, ..., 99 použijeme 90 2 180⋅ =  číslic. Ostalo 
nám 2 015 – 189 = 1 826 číslic. Keďže po čísle 99 nasledujú 
trojciferné čísla, vydelíme 1 826 tromi, aby sme zistili, koľko 
ich bude. Keďže platí 1 826 : 3 = 608, zv. 2, napíšeme za se-
bou prvých 608 trojciferných čísel, teda čísla 100, 101, ..., 
707. Teraz ostáva napísať už len posledné dve číslice – 7, 0. 
Poslednou napísanou číslicou je číslica 0.

3. Určte, koľko prvočísel menších než 2015 má ciferný súčet 
2.

Riešenie: Keďže ide o prvočísla s ciferným súčtom 2, prichá-
dzajú do úvahy dva typy čísel. Prvý typ obsahuje číslicu 2 
a niekoľko núl. Druhý typ obsahuje dve jednotky a niekoľko 
núl. 

Keďže prvočíslo prvého typu je párne (končí na 0 alebo 2), 
dostávame tu jediné riešenie – prvočíslo 2. 

V druhom prípade musí byť na konci jednotka, pretože ak 
by tam bola nula, tak by išlo o párne číslo väčšie ako 2, a teda 
by to nebolo prvočíslo. Na druhej strane, aj prvou cifrou hľa-
daného prvočísla musí byť 1, pretože 0 to byť nemôže (nula 
sa na začiatku čísla nepíše). To nám zúžilo množinu možných 
prvočísel na 11, 101, 1 001. Čísla 11 a 101 sú prvočíslami. 
Keďže číslo 1 001 sa rovná súčinu čísel 7, 11 a 13, nie je pr-
vočíslom. Zadaniu úlohy vyhovujú tri prvočísla (2, 11, 101).

4. Určte, koľkokrát sa v číslach strán v encyklopédii, ktorá má 
očíslované stránky od 1 do 2015 vrátane, vyskytuje číslica 5.

Riešenie: Na číslach strán v encyklopédii sa číslica 5 vysky-
tuje na mieste jednotiek 202-krát, pretože každé takéto číslo 
má tvar XYZ5, pričom XYZ nadobúda hodnoty od 0 (zodpo-
vedá číslu 5) po 201 (zodpovedá číslu 2 015). 

Na mieste desiatok sa číslica 5 vyskytuje 200-krát, pretože 
takéto číslo má tvar XY5Z, pričom Z môže byť ľubovoľná 
cifra (0 – 9) a XY nadobúda hodnoty od 0 (zodpovedá číslu 
5Z) po 19 (zodpovedá číslu 1 95Z). Takýchto čísel je 
20 10 200⋅ = , pretože možností pre XY je 20 (od 0 po 19) 
a možností pre Z je 10 (0 až 9), pričom tieto možnosti sa 
môžu navzájom ľubovoľne kombinovať.

Na mieste stoviek sa číslica 5 vyskytuje 200-krát, pretože 
takéto číslo má tvar X5YZ, pričom Y a Z môžu byť ľubovoľ-
né cifry (0 – 9) a X nadobúda hodnotu 0 (zodpovedá číslu 
5YZ) alebo 1 (zodpovedá číslu 1 5YZ). Takýchto čísel je 
2 100 200⋅ = , pretože možnosti pre X sú dve (0 alebo 1) 
a možností pre YZ je 100 (od 00 po 99), pričom tieto možnos-
ti sa môžu navzájom ľubovoľne kombinovať.

Na mieste tisícok sa číslica 5 vyskytovať nemôže, pretože 
najmenšie také číslo je 5 000 a to je väčšie ako 2 015.

Spolu dostávame 202 + 200 + 200 = 602 číslic 5.

5. Určte ciferný súčet súčtu 102015 + 2015.

Riešenie: Číslo 102015 + 2015 pozostáva z jednej číslice 1, za 
ňou je 2011 núl a na konci je štvorčíslie 2015. Ciferný súčet 
tohto čísla je teda 1 + 2011 ∙ 0 + 2 + 0 + 1 + 5 = 9.

6. Určte súčet všetkých prirodzených deliteľov čísla 2015 de-
liteľných piatimi.

Riešenie: Číslo 2015 môžeme zapísať ako súčin prvočísel 
v tvare 5 13 31⋅ ⋅ . To znamená, že číslo 2015 má len 4 priro-
dzené delitele deliteľné piatimi: 5 5 13 5 31 5 13 31, , , .⋅ ⋅ ⋅ ⋅  Ide 
o čísla 5, 65, 155 a 2015. Ich súčet je 

5 + 65 + 155 + 2015 = 2 240.

7. Určte počet prirodzených čísel od 1 do 106, ktoré končia 
štvorčíslím 2015.

Riešenie: Všetky vyhovujúce prirodzené čísla majú tvar 
AB2015, pričom AB nadobúda hodnoty od 0 (zodpovedá čís-
lu 2015) po 99 (zodpovedá číslu 992 015). Keďže prirodze-
ných čísel od 0 po 99 je 100, existuje 100 prirodzených čísel 
od 1 do 106, ktoré končia štvorčíslím 2015.

8. Určte najmenšie prirodzené číslo, ktorého ciferný súčet je 
2015.

Riešenie: Ak hľadáme najmenšie prirodzené číslo s danou 
vlastnosťou, musíme na mieste číslice s najvyšším rádom po-
užiť čo najmenšiu číslicu, a na ostatných miestach použijeme 
9, aby sme dosiahli minimálny počet cifier hľadaného čísla. 
Keďže 2015 : 9 = 223, zv. 8, použijeme 223 deviatok a jednu 
osmičku a dostaneme tak číslo 899...99 s 223 deviatkami.
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