
zaslaním e-mailu na adresu matmix@matmix.sk. Stačí zaslať 
názov a adresu školy alebo odberateľa (časopis si môže ob-
jednať aj fyzická osoba), meno kontaktnej osoby a počet odo-
beraných kusov z aktuálneho ročníka. Časopis vám bude za-
slaný hneď po úhrade vystavenej 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 2017/2018 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž tri série. Zadania úloh budú uverejnené v prvom, druhom 
a treťom čísle, riešenia úloh a výsledkové listiny v druhom, 
treťom a štvrtom 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 bez 
ohľadu na ich vek určená kategória π. Pre túto kategóriu sú 
v každej sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že budete 
mať nejasnosti v zadaní alebo máte iné otázky súvisiace s ko-
rešpondenčnou súťažou, môžete ich adresovať na e-mailovú 
adresu matmix@matmix.sk.

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu 
s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu a súťažnú kategóriu. Ak chcete do-
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plášťa a nastáva tak čiastočné tavenie týchto hornín. Vzniká 
tak tavenina, ktorá má menšiu hustotu ako okolité horniny, 
a tak začína stúpať nahor a vytvára tzv. diapíry (diapíry pred-
stavujú geologickú štruktúru – pohyblivú hmotu, ktorá po-
stupne preniká do vyšších vrstiev zemskej kôry; ak ide  
o výstup roztavených hornín z hranice zemského plášťa 
a zemskej kôry na povrch v horúcich škvrnách, hovoríme 
o tzv. plášťových diapíroch). V oblasti na rozhraní zemskej 
kôry a zemského plášťa sa výstup na chvíľu zastaví v oblasti 
tzv. Mohorovičićovej diskontinuity. 

Mohorovičićova diskontinuita (skrátene aj Moho) je roz-
hranie medzi zemskou kôrou a zemským plášťom, ktoré je 
charakteristické náhlou zmenou hustoty z 2,9 na 3,3 kg.dm−3, 
čím vzniká odrazová plocha pre seizmické vlny. Objavil ju 
chorvátsky geofyzik Andrija Mohorovičić pri skúmaní zázna-
mov seizmických vĺn, ktoré boli vyvolané zemetrasením pri 
Záhrebe v roku 1909. Všimol si, že niektoré vlny sa objavili 
skôr ako iné, a to ho viedlo k záveru, že v hĺbke približne 
30 km sa prudko mení hustota Zeme. Hĺbka Mohorovičićovej 
diskontinuity je väčšia pod kontinentmi (25 až 90 km), men-

šia je pod oceánmi (5 až 10 km). V oblasti Slovenska sa po-
hybuje okolo 30 km.

Ďalšia cesta magmy je smerom nahor – v zemskej kôre sa 
do nej postupne natavujú ďalšie horniny (najmä kremík), kto-
ré sa v zemskej kôre nachádzajú. Práve kremík spôsobuje, že 
láva je veľmi viskózna, teda pomaly tečie, je „hustá“. To spô-
sobí, že láva sa nedostane veľmi ďaleko od krátera, a tak veľ-
mi rýchlo narastá výška sopky, keďže jednotlivé vrstvy lávy 
sa na seba postupne ukladajú.

Pred zemským povrchom sa magma ešte raz zastaví a vy-
tvára tzv. magmatický krb približne v hĺbke 5 – 10 km pod 
zemským povrchom. Nad týmto krbom po preniknutí lávy na 
zemský povrch sa postupne začne tvoriť sopečný kužeľ. Ako 
sa tento kužeľ zväčšuje, narastá tlak na magmatický krb a vy-
tláča tak ďalšiu magmu na povrch. Postupne sa vytvorí rela-
tívne štíhly kužeľ s vrcholovým kráterom, pretože magmy je 
čoraz menej a je aj menej viskózna a nerozlieva sa do takej 
veľkej vzdialenosti, ako v čase, keď bola sopka ešte mladá. 

Martin Hriňák 

Matematika

MATMIX je časopis, kto rý vydáva Ing. Mgr. Mar tin Hriňák 
v spolu prá ci so spoločnosťou APROMOD, s. r. o., a Jednotou 
slovenských matematikov a fyzikov, pobočka Bratislava 1. 

Časopis je zamera ný na matematiku a je ur če ný žiakom zá-
kladných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento 
rok vychádza jeho 23. 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 
2017/2018 vyjdú štyri čísla časopisu, ročné predplatné časo-
pisu je 6 € plus poštovné a balné. Časopis si môžete objednať 
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stávať svoje opravené riešenia s komentármi späť domov, na-
píšte nám to v prihláške a zašlite nám obálky s nalepenými 
známkami v hodnote 0,95 € (riešenia môžeme zasielať aj via-
cerým riešiteľom na jednu adresu). 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie na-
písali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, 
že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia 
viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré 
budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj ne-
skôr. Podmienkou zaradenia do súťaže je aj v takomto prípa-
de zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.

Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že 
zistíme, že nejaká skupina navzájom odpisovala, každý jej 
člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo riešenie 
správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. 
Preto treba zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použi-
jete. V prípade, že použijete vetu alebo tvrdenie, ktoré nie je 
všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza jeho 
dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niekto-
rá úloha nemá riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá. 

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – 
rozhoduje pečiatka na obálke. Ak pošlete riešenia po tomto 
termíne, strhneme vám za každý deň omeškania jeden bod 
(pod 0 bodov však klesnúť nemôžete). Svoje riešenia píšte 
v  slovenskom jazyku a zasielajte ich na adresu:

Ing. Mgr. Martin Hriňák
MATMIX
M. R. Štefánika 716/29
900 46  Most pri Bratislave

V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho rie-
šenia, môžete nám poslať reklamáciu spolu so svojím rieše-
ním, odôvodnením a požadovaným počtom bodov. Vaše rie-
šenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

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

Zadania	1.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Z veľkej kopy kociek Janko postavil kváder. Marienka 
bola zvedavá, koľko kociek použil na stavbu kvádra a ako 
kváder vlastne vyzerá, ale Janko jej ho nechcel ukázať. Po-
vedal jej len to, koľko kociek vidno pri pohľade z jednotli-
vých strán: pri pohľade spredu vidno 270 kociek, pri po-
hľade zboku vidno 360 kociek, pri pohľade zhora vidno 
432 kociek. Marienka na základe toho dokázala určiť roz-
mery Jankovho kvádra. Určte ich aj vy. 

2. Určte dĺžku a šírku obdĺžnikovej záhrady, ak platia pod-
mienky: Keby šírka zostala taká, aká je, a dĺžka by bola 
30 metrov, bol by obsah o 120 m2 menší než v skutočnos-
ti. Pri nezmenenej šírke a dĺžke 40 metrov by záhrada mala 
o 80 m2 väčší obsah, než skutočne má.

3. Na tabuli je napísaných niekoľko rôznych prirodzených 
čísel menších ako 100. Vieme o nich, že súčet žiadnych 
dvoch z nich sa nerovná 150. Koľko čísel môže byť napí-
saných na tabuli?

4. Z látky tvaru obdĺžnika s rozmermi 110 cm x 80 cm potre-
bujeme vystrihnúť 30 rovnakých štvorcov. Určte, akú 
môžu mať najdlhšiu stranu.

5. V továrni mala každá z troch dielní vyrobiť rovnaký počet 
výrobkov. Prvá dielňa prekročila plán o 24 %, druhá 
o 18,5 % a tretej dielni chýbalo do splnenia plánu 15 %. 
Všetky tri dielne vyrobili spolu 2 620 výrobkov. Koľko 
výrobkov mala vyrobiť každá dielňa a koľko výrobkov 
skutočne vyrobila každá dielňa?

6. Peter si chcel urobiť výlet na bicykli. Našiel trasu dlhú 
30 km. Keby vedel ísť v priemere o 5 km/h rýchlejšie, 
zvládol by túto trasu o 18 minút skôr. Aká bola jeho prie-
merná rýchlosť počas výletu na bicykli?

7. Štvorec S je rozdelený na 18 menších štvorcov, z ktorých 
17 má stranu dĺžky 1. Aký obsah má štvorec S?

8. Pre korene x1, x2 kvadratickej rovnice x ax a2 23 0− + =  
platí x x1

2
2
2 1 75+ = , . Určte a.

9. Dokážte, že z každej desaťprvkovej množiny dvojcifer-
ných čísel vieme vybrať také dve jej neprázdne disjunktné 
podmnožiny, že súčet ich prvkov bude rovnaký.

10. Dokážte, že pre každé prirodzené číslo n existujú prvo-
čísla p a q také, že n delí ich rozdiel.

11. Fibonacciho postupnosť Fn n{ } =

∞

0
 je definovaná tak, že pre 

jej členy platí F F0 1 1= =  a F F Fn n n+ −= +1 1 pre všetky pri-
rodzené čísla n. Dokážte, že pre každé prirodzené číslo k 
existuje člen tento postupnosti, ktorý končí aspoň k nula-
mi.

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+ +( ) ≥ ⋅ ( )!

Matematika

Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	18.	12.	2017
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