
16. Čo je to koherér a ako funguje? (4 body)

17. Ako sa prejavujú abstinenčné symptómy pri nedostatku 
kofeínu? (4 body)

18. Opíšte, ako vzniká káva kopi luwak. (4 body)

19. Ktoré pravidelné n-uholníky vieme skonštruovať len pra-
vítkom a kružidlom? (4 body)

20. Opíšte, ako prebieha pohyb kameňov v Racetrack Playa. 
(4 body)

21. Opíšte Marconiho sústavu bezdrôtového spojenia. (5 bo-
dov)

22. Kto získal postup na súťaž Intel ISEF 2018 na Festivale 
vedy a techniky 2017 a s akou prácou? (6 bodov)

23. Piati kamaráti, A, B, C, D a E, majú taký zvyk, že denne 
striedajú kravaty. Vždy si zoberú tú, ktorú najdlhšie ne-
mali. Každý z nich má aspoň dve kravaty, pričom ani je-
den z nich ich nemá viac ako 11. Žiadny z nich nemá dve 
kravaty rovnakej farby, žiadni dvaja nevlastnia rovnaký 
počet kravát. Uvádzané údaje sú z predchádzajúceho 
roka:
● 1. decembra mal A modrú, B a C červenú, D zelenú, 

E žltú kravatu.
● 19. decembra mal D zelenú, E žltú, C modrú, ostatní 

dvaja červenú kravatu.
● 23. decembra mal D bielu, 26. decembra žltú kravatu.
● 11. decembra nosili kravaty vo farbách: žltá, červená, 

modrá, zelená a biela.
● 31. decembra mal každý na sebe rovnakú kravatu ako 

1. decembra.
 Akú kravatu mal na sebe B prvého januára tohto roku? 

(7 bodov)

24. Za jednotlivé písmená dosaďte číslice 0 až 9 tak, aby pla-
tilo nasledujúce sčítanie (za rôzne písmená rôzne číslice): 
(8 bodov)

    TWENTY
    TWENTY
    TWENTY
       TEN
       TEN
    EIGHTY

25. Daná je množina A všetkých prirodzených čísel, ktoré 
dávajú po delení číslom 18 zvyšok 2, a množina B 
všetkých prirodzených čísel, ktoré dávajú po delení čís-
lom 19 zvyšok 1. Určte počet všetkých prirodzených čí-
sel, ktoré patria do prieniku týchto dvoch množím a sú 
menšie ako 100 000. (9 bodov)

Zadania	2.	série	súťažných	úloh

1. Do ktorej čeľade patrí mliečnik mandľovitý? (1 bod)

2. Ktorá zlúčenina je známa pod názvom kopytníkový gáfor? 
(1 bod)

3. Do ktorej čeľade patrí kávovník arabský? (1 bod)

4. Aká je nadmorská výška najvyššie položeného miesta ná-
rodného parku Dolina smrti? (1 bod)

5. Ako sa označovali rádiogramy? (1 bod)

6. Ktorá rastlina má ľudový názov osláder? (1 bod)

7. V ktorých rokoch žil Guglielmo Marchese Marconi? 
(2 body)

8. Aká je nadmorská výška najnižšie položeného miesta USA 
a ako sa nazýva? (2 body)

9. Čo tvorilo tzv. twenty-mule team? (2 body)

10. Uveďte latinský názov kopytníka európskeho. (2 body)

11. Kto a v ktorom roku prvýkrát euklidovsky skonštruoval 
pravidelný sedemnásťuholník? (2 body)

12. Kde a kedy bola zaznamenaná najvyššia teplota vzduchu 
na Zemi a aká je jej hodnota? (3 body)

13. Uveďte znenie základnej vety algebry. (3 body)

14. Ako sa nazývajú kolá kávovej ceremónie? (3 body)

15. Ako dlho dozrievajú plody kávovníka arabského a ká-
vovníka robusta? (3 body)

11. ročník korešPondenčnej súťaže

Termín	odoslania	riešení	úloh	2.	série:	do	26.	2.	2018

Súťaže
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