
9. V ktorých rokoch žil Leonard Euler? (2 body)

Odpoveď: Leonard Euler žil v rokoch 1707 – 1783.

10. Kto je autorom výroku „Čítajte Eulera! Je učiteľom 
nás všetkých.“? (2 body)

Odpoveď: Autorom výroku „Čítajte Eulera! Je učiteľom
nás všetkých.“ je Pierre-Simon Laplace.

11. Ktorá fotografia zvíťazila v 10. ročníku fotografickej sú-
ťaže nášho časopisu? (2 body)

Odpoveď: Víťazom 10. ročníka fotografickej súťaže sa stala 
fotografia Krása nevídaná Denisy Peniakovej.

12. Uveďte názvy aspoň troch stratovulkánov. (3 body)

Odpoveď: Medzi známe stratovulkány patria okrem sopky 
Popocatepetl aj sopky Vezuv, Krakatoa a Fudži.

13. Vysvetlite, čo charakterizuje pojem Mohorovičićova  
diskontinuita. (3 body)

Odpoveď: Mohorovičićova diskontinuita je rozhranie medzi 
zemskou kôrou a zemským plášťom, ktoré je charakteristické 
náhlou zmenou hustoty z 2,9 na 3,3 kg.dm−3.

14. Aké jedovaté látky sa nachádzajú v blene čiernom? 
(3 body)

Odpoveď: Blen čierny obsahuje tropánové alkaloidy hy-
oscyamín, skopolamín a malé množstvo atropínu.

Riešenia	1.	série	súťažných	úloh

1. Ktorý druh motýľov charakterizuje latinský názov Papi-
lio? (1 bod)

Odpoveď: Latinský názov Papilio patrí druhu vidlochvost.

2. Ako sa nazývajú plody bazy červenej? (1 bod)

Odpoveď: Žiarivo červené dužinaté plody bazy červenej sa 
nazývajú kôstkovice.

3. Do ktorej čeľade patrí drozd čierny? (1 bod)

Odpoveď: Drozd čierny patrí do čeľade drozdovité (Turdi-
dae).

4. Čo je to dagerotypia? (1 bod)

Odpoveď: Dagerotypia je prvá prakticky používaná kom-
plexná metóda fotografovania. Vynašiel ju francúzsky vý-
tvarník Louis Daguerre, po ktorom sa nazýva.

5. Ako sa nazýva planétka číslo 5668? (1 bod)

Odpoveď: Planétka číslo 5668 sa nazýva Foucault.

6. Aký je latinský názov bystrušky medenej? (1 bod)

Odpoveď: Latinský názov bystrušky medenej je Carabus 
cencellatus.

7. Ako sa nazýva najznámejšie populárnovedecké dielo Leo-
narda Eulera? (1 bod)

Odpoveď: Najznámejším populárnovedeckým dielom Leo-
narda Eulera boli Listy nemeckej princeznej (1768 – 1772), 
v ktorých vykladal rôzne otázky z fyziky, filozofie, etiky, teó-
rie hudby a logiky.

8. Kde sa nachádza sopka Popocatepetl a aká je jej nadmor-
ská výška? (2 body)

Odpoveď: Sopka Popocatepetl sa nachádza v Mexiku a jej 
nadmorská výška je 5 426 metrov nad morom.

11. ročník korešPondenčnej súťaže
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15. Z čoho pozostáva strava drozda čierneho? (3 body)

Odpoveď: Drozd čierny sa živí dážďovkami, červami, hmy-
zom, lesnými i záhradnými plodmi (čerešňami, hroznom 
a pod.). Často sa zdržiava na zemi – jeho najobľúbenejšou 
činnosťou je práve zbieranie dážďoviek.

16. Aký je slovenský a latinský názov rastliny na obrázku? 
(4 body)

Odpoveď: Na obrázku je baza červená (Sambucus racemo-
sa).

17. Opíšte vznik stratovulkánu. (4 body)

Odpoveď: Pre vznik stratovulkánu je dôležité, aby sa pravi-
delne striedali dve fázy sopečnej činnosti – počas prvej vy-
viera láva na povrch pomaly a rozlieva sa, počas druhej, ex-
plozívnej, nastáva vymršťovanie sopečných hornín. Takto sa 
ukladajú horniny okolo krátera do jednotlivých vrstiev.

18. Aký je slovenský a latinský názov rastliny, ktorej plody 
sa nachádzajú na obrázku? (4 body)

Odpoveď: Na obrázku sa nachádzajú plody blenu čierneho 
(Hyoscyamus niger).

19. Aký je slovenský a latinský názov živočícha, ktorý sa na-
chádza na obrázku? (4 body)

Odpoveď: Na obrázku sa nachádza bystruška fialová (Cara-
bus violaceus).

20. 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 uká-
zať. Povedal jej len to, koľko kociek vidno pri pohľade 
z jednotlivých strán: pri pohľade spredu vidno 270 ko-
ciek, pri pohľade zboku vidno 360 kociek, pri pohľade 
zhora vidno 432 kociek. Marienka na základe toho doká-
zala určiť rozmery Jankovho kvádra. Určte ich aj vy. 
(5 bodov)

Odpoveď: Počet kociek, ktoré vidno z každej strany, pred-
stavuje súčin počtov kociek, ktoré tvoria jeho hrany (ak ozna-
číme dĺžky hrán v jednotkových kockách ako a, b, c, potom 
čísla v zadaní predstavujú súčiny ab, bc, ca – nie nutne v tom-
to poradí). Ak vynásobíme všetky tri čísla zo zadania, dosta-
neme druhú mocninu objemu kvádra – súčinu všetkých dĺžok 
strán – ab bc ca abc⋅ ⋅ = ( )2 . Odtiaľ už ľahko vypočítame ob-
jem kvádra (abc) a potom jeho jednotlivé hrany.

Keďže platí 270 360 432 41 990 400 6 4802⋅ ⋅ = =   , objem 
kvádra je 6 480 kociek. Dĺžky jednotlivých hrán potom vypo-
čítame ako podiel objemu kvádra a počtu kociek na jednej 
stene (napr. abc bc a: = ):

a
b
c

= =
= =
= =

6 480 270 24
6 480 360 18
6 480 432 15

: ,
: ,
: .

Dĺžky hrán kvádra sú 15, 18 a 24 kociek.

21. Opíšte rozdiely v správaní drozda čierneho v meste a vo 
voľnej prírode. (5 bodov)

Odpoveď: Drozd čierny najprv osídľoval mestské parky 
a záhrady a staval si hniezda v kroví alebo na stromoch. Ne-
skôr sa rozšíril medzi domy, kde začal hniezdiť priamo na bu-
dovách. V súčasnosti mu stačí výklenok v stene, rímsa pod 
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strechou či výstupok na balkóne. Dokáže si urobiť hniezdo 
i v kŕmidle. Časom sa začali populácie „lesných“ a „mest-
ských“ drozdov čiernych odlišovať. Drozdy čierne v lese sa 
stále živia prevažne hmyzom a inými bezstavovcami. Hniez-
dny okrsok jedného jedinca v lese má plochu asi jeden hektár. 
Väčšina z nich v jeseni odlieta do Stredomoria. Drozdy čier-
ne v meste sa naučili vyžívať tie zdroje potravy, ktoré im ve-
domky i nevedomky poskytuje človek. Prevažnú časť ich po-
travy už netvoria drobné živočíchy, ale ponuka v kŕmidlách 
a odpadky na uliciach a smetiskách. V jeseni odlieta na juh 
iba časť populácie, väčšinou mladé vtáky a samičky. Prezi-
movanie je pre drozda čierneho v meste ľahšie ako v lese. 
V meste je celkovo teplejšie, málokedy tam leží súvislá sne-
hová pokrývka a zvyčajne sa tam nachádza dostatok potravy. 
K najzaujímavejšej zmene došlo v hniezdení. V meste je až 
štyrikrát väčšia hustota drozdov čiernych než v lese, teda na 
rovnakej ploche sa nachádza štyrikrát viac hniezd. Mestské 
drozdy čierne tiež začínajú hniezdiť v priemere o desať dní 
skôr ako lesné jedince.

22. Uveďte zoznam všetkých druhov bystrušiek, ktoré sú na 
našom území chránené. (6 bodov)

Odpoveď: Na našom území sú chránené nasledujúce druhy 
bystrušiek: bystruška zlatá (Carabus auronitens), bystruška 
medená (Carabus cencellatus), bystruška lesklá (Carabus 
obsoletus), bystruška južná (Carabus hungaricus), bystruška 
potočná (Carabus variolosus), bystruška Zawadského (Cara-
bus zawadszkii).

23. Charakterizujte konvenciu Puppet Stayman po otvorení 
1 BT. (7 bodov)

Odpoveď: Partner otvárateľa po otvorení 1BT konvenciu 
Puppet Stayman odštartuje s minimálne 6 bodmi hláškou 2♣.
Reakcie otvárateľa:
S drahým štvorlistom (alebo i obomi) zahlási konvenčné 2♦!. 

Ak partner nemá drahý štvorlist, odpovie so silou 6 – 7 bo-
dov 2BT, od 8 bodov 3BT a ak má záujem o slem, opýta sa na 
esá (po beztromfových otvoreniach sa využíva konvencia 
Gerber 4♣!).

Ak má partner jeden drahý štvorlist, ukáže ho reverzne, t. j. 
zahlási ten, v ktorom nemá štyri karty (ide o snahu zohrávať 
záväzok zo silnejšej ruky):

2♥! nemám srdcový štvorlist, ale mám pikový štvorlist
2♠! nemám pikový štvorlist, ale mám srdcový štvorlist
Ak otvárateľ vidí, že je na linke zhoda, potvrdí ju (prípad-

ne aj skokom na hru, ak má rezervu). Ak zhodu nemá, zahlá-
si 2BT (s rezervou 3BT). 

Ak má partner oba drahé štvorlisty, oznámi to konvenčne:
3♦! mám oba drahé štvorlisty (otvárateľ si vyberie farbu,

 s rezervou skočí na hru).
Pokiaľ došlo k zhode vo farbe a partner vidí vyhliadky na 

slem, môže sa opýtať na počet es na linke. Blackwood (4BT!) 
sa síce pripúšťa, ale oveľa efektívnejšia je konvencia Sitno.

Dlhú drahú farbu (5332) ukáže otvárateľ priamo (2♥, 2♠).
Ďalšia dražba je štandardná; na zhodu stačia partnerovi tri 

karty; zvýšenie iba o stupeň (3♥, 3♠) je invitom (naznačuje 
6 – 7 b.), ak je naopak veľmi silný, môže využiť konvenciu 

TAB (skok v novej farbe). Ak má v draženej farbe maximál-
ne dubl a je slabý, zahlási 2BT (invit), všetko iné je silnejšie.

Bez drahej farby:
2BT bez rezervy (partner so 6 – 7 b. môže pasovať)
3BT s rezervou
3♣♦ dlhá lacná (5332)
Ak má partner typ ruky 5-4 v drahých, využije po rebidoch 

2BT, 3♣ a 3♦ (bez drahej) konvenciu Smolen, t. j. ukáže svo-
ju drahú štvorku (v tej zhoda určite nie je). Otvárateľ sa roz-
hodne podľa toho, či má trojkartový fit do dlhej drahej farby; 
s dublom zahlási 3BT.

24. Uveďte aspoň 4 pojmy alebo vety nesúce meno Leonarda 
Eulera a podrobne ich charakterizujte (uveďte presné de-
finície pojmov, resp. znenia viet). (8 bodov)

Odpoveď: Pojmy alebo vety nesúce meno Leonarda Eulera 
sú napríklad: Eulerovo číslo

e
n nn
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n

= +
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=
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, ,1 1 1 2 71828
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Eulerove vzorce (Ak O je stred a R polomer kružnice opísa-
nej trojuholníku ABC a S stred jemu vpísanej kružnice a r jej 
polomer, potom |SO|2 = R(R − 2r).), Eulerov integrál, Eulero-
ve uhly, Eulerove kruhy, Eulerova nerovnosť, Eulerova 
priamka (Eulerova priamka prechádza ťažiskom, ortocen-
trom a stredom kružnice opísanej trojuholníku.), Eulerova 
kružnica, Eulerova veta o konvexných mnohostenoch (Súčet 
počtu vrcholov a počtu stien každého konvexného mnohoste-
na sa rovná počtu jeho hrán plus 2.), Eulerova veta pre homo-
génne funkcie: Ak je f(x) v nejakej oblasti G Rn⊂  diferenco-
vateľná a homogénna funkcia stupňa p, potom v každom 
bode x G∈  platí

∂
∂

( ) = ( )
=
∑ f

x
x x pf x

i
i

i

n

1

.

25. Opíšte Foucaultov pokus s kyvadlom v Panteóne. (9 bo-
dov) 

Odpoveď:	Na 67 metrov dlhé lano upevnené v najvyššom 
bode kupoly Panteónu zavesil Léon Jean Bernard Foucault 
závažie s hmotnosťou 28 kg s hrotom v dolnej časti, ktoré pri 
kývaní zaznamenávalo svoju dráhu do jemného piesku. Rovi-
na kyvu pomaly sa kývajúceho kyvadla s dobou kmitu asi 
16 sekúnd sa vzhľadom na stavbu postupne otáčala, počas 
jednej hodiny približne o 11°. V skutočnosti sa neotáčala ro-
vina kyvadla, ale Zem.
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Riešenia	2.	série	súťažných	úloh

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

Odpoveď: Mliečnik mandľovitý patrí do čeľade mliečniko-
vité.

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

Odpoveď: Pod názvom kopytníkový gáfor sa skrýva éteric-
ký olej azarón.

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

Odpoveď: Kávovník arabský patrí do čeľade marenovité.

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

Odpoveď: Najvyšší bod národného parku Dolina smrti, Te-
lescope peak, má nadmorskú výšku 3 366 m n. m.

5. Ako sa označovali rádiogramy? (1 bod)

Odpoveď: Rádiogramy sa označovali „Via Marconi“.

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

Odpoveď: Osláder je ľudový názov sladiča obyčajného.

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

Odpoveď: Guglielmo Marchese Marconi žil v rokoch 1874 
až 1937.

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

Odpoveď: Najnižšie položené miesto v USA je Badwater 
Basin a má nadmorskú výšku 86 metrov pod úrovňou mora.

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

Odpoveď: Twenty-mule team bol záprah tvorený 18 mulica-
mi a dvoma koňmi.

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

Odpoveď: Latinský názov kopytníka európskeho je Asarum 
europaeum.

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

Odpoveď: Pravidelný sedemnásťuholník prvýkrát euklidov-
sky skonštruoval v roku 1796 mladý nemecký matematik 
Carl Friedrich Gauss.

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

Odpoveď: Doteraz najvyššia zaznamená teplota vzduchu 
56,7 °C bola nameraná 10. júla 1913 vo Furnace Creeku 
v Doline smrti v USA.

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

Odpoveď: Každá algebrická rovnica s reálnymi koeficientmi 
má aspoň jeden komplexný koreň.

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

Odpoveď: Jednotlivé kolá kávovej ceremónie sa nazývajú 
abol, tona a baraka.

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

Odpoveď: Plody kávovníka arabského dozrievajú 6 – 8 me-
siacov, plody kávovníka robusta 9 – 11 mesiacov.

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

Odpoveď: Koherér tvorí vodorovná trubička s priemerom 
približne 5 mm uzatvorená dvoma kovovými valčekmi,  
medzi ktorými sú jemné piliny niklu a striebra. Ak sú piliny 
voľne nasypané, odpor koheréra je veľmi veľký. Dopadom 
elektromagnetickej vlny dôjde medzi pilinami k sérii mikro-
skopických výbojov, odpor medzi valčekmi výrazne klesne 
a koherérom prechádza elektrický prúd. Do nevodivého stavu 
vieme koherér priviesť jemným poklepaním na trubičku, kto-
ré spôsobí „pretrhnutie“ pilinovej prúdovej cesty.

17. Ako sa prejavujú abstinenčné symptómy pri nedostatku 
kofeínu? (4 body)
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Odpoveď: Abstinenčné symptómy pri nedostatku kofeínu sa 
objavujú už 12 – 24 hodín po prerušení príjmu kávy v podo-
be bolestí hlavy, úzkosti, únavy, pocitu zmenšenej energie 
a zvýšenej dráždivosti. Zvyčajne spontánne odznejú do troch 
dní, prakticky nikdy netrvajú dlhšie ako týždeň.

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

Odpoveď: Cibetka palmová sa živí kávovými plodmi – 
vyberá si tie najkvalitnejšie plody kávovníka. Nestrávené ká-
vové zrnká potom vylúči v truse. Ten sa dôkladne prečistí 
a kávové zrná z neho sa pripravia ďalšie spracovanie. Pri pre-
chode tráviacim traktom cibetky palmovej tráviace proteoly-
tické enzýmy čiastočne natrávia proteíny nachádzajúce sa 
v kávovom zrne. Tým sa zrno čiastočne zbavuje horkosti. Na-
stáva aj čiastočná fermentácia, ktorá dodáva káve kopi luwak 
čokoládovú chuť.

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

Odpoveď: Pravidelný n-uholník môžeme euklidovsky zo-
strojiť práve vtedy, ak je n v tvare n p p pm

k= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1 2 ... , pričom 
m ≥ 0 a p p pk1 2, , ...,  sú rozličné prvočísla v tvare 2 1r + . 

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

Odpoveď: Pohyb kameňov na Racetrack Playa sa odohráva 
v zime, keď nastanú vhodné podmienky – toto územie je za-
plavené a keď v noci klesne teplota pod nulu, vytvorí sa ten-
ká vrstva ľadu. Keď je potom cez deň slnečno, ľad sa začne 
topiť a láme sa na obrovské tenké kryhy, ktoré plávajú po po-
vrchu plytkého jazera. Už aj slabý vietor spôsobí, že tieto 
kryhy sú schopné posúvať kamene, ktoré za sebou zanechá-
vajú stopy v mazľavom blatistom povrchu. Na prelome rokov 
2013 a 2014 sa podarilo vedcom prvý krát v histórii tento fe-
nomén nafilmovať a výsledky svojho výskumu publikovali 
vo vedeckom časopise PLOS ONE v auguste 2014 v článku, 
ktorý môžete nájsť na stránke journals.plos.org/plosone/ar-
ticle?id=10.1371/journal.pone.0105948. Video, ktoré objas-
ňuje tento pohyb, nájdete na stránke www.youtube.com/wat-
ch?v=uyHcs7B27Zk. 

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

Odpoveď: Iskrisko používal ako oscilátor a rezonátor vyba-
vený koherérom v ohnisku zinkovej zakrivenej dosky. Keďže 
potreboval, aby koherér pracoval periodicky, čo znamenalo 
veľmi časté poklepávanie, nad trubičku umiestnil elektro-
magnetický prerušovač, ktorý kyvadielkom sklepával kovo-
vé piliny v okamihu, keď bol prerušený vysielaný signál.  
Napätie v prijímacej časti dovtedy indikoval voltmetrom. Na-
padlo mu však zapojiť miesto voltmetra Morseov telegraf vy-
užívaný v káblovom spojení od polovice 19. storočia. Systém 
krátkych a dlhých pulzov by tak dobre korešpondoval so sys-
témom Morseovej značkovej abecedy a mohli by sa tak pre-
nášať textové správy. Významné zlepšenie sily prenášaného 

signálu docielil uzemnením vysielača i prijímača a náhradou 
pôvodnej zinkovej dosky prijímača drôtenou anténou umiest-
nenou na drevenej konštrukcii. 

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

Odpoveď: Postup na súťaž Intel ISEF 2018 si vybojovala 
dvojica Miriam Feretová a Samuel Smoter z Gymnázia sv. 
Mikuláša v Prešove v kategórii Medicína a zdravotníctvo 
s projektom Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEK 
na mezenchýmových tukových kmeňových bunkách a Dušan 
Daniel z Gymnázia sv. Františka Assiského v Malackách za 
projekt Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2.

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)

Odpoveď: To, že si kamaráti vždy zoberú tú kravatu, ktorú 
najdlhšie nemali, znamená, že kravaty nosia stále v rovna-
kom poradí, a teda kravatu rovnakej farby vždy nosia v rov-
nakých časových rozstupoch (periódach). Dĺžka tejto periódy 
sa rovná počtu kravát, ktoré majú. Keďže 1. a 31. decembra 
mali všetci rovnakú farbu kravaty, perióda nosenia kravát je 
u každého deliteľom čísla 30 (rozdiel 31 a 1). Keďže každý 
z nich má iný počet kravát, ktorý je aspoň 2 a maximálne 11, 
do úvahy pripadajú len tieto delitele 30: 2, 3, 5, 6 a 10. Keď-
že ich je práve 5, tak každý z nich bude počtom kravát práve 
jedného kamaráta. 

1. a 19. decembra mali rovnaké kravaty B (červenú), D (ze-
lenú) a E (žltú). To znamená, že ich počty kravát delia 18 – sú 
to 2, 3, 6. Keďže D mal 23. inú kravatu ako 26. decembra,  

Súťaže Súťaže

Marconiho sústava bezdrôtového spojenia: vysielač, prijímač 
(A – anténa, I – iskrisko, K – koherér, S – slúchadlá)
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nebude ich mať 3. Podobne mal D inú kravatu 19. a 23., teda  
nemohol ich mať ani dve. Preto má D 6 kravát. Keďže 23. de-
cembra mal na sebe bielu kravatu, mal ju na sebe aj 11. de-
cembra (rozdiel 12 dní).

Keďže sme už priradili tri delitele, pre A a C platí, že majú 
5 a 10 kravát. To znamená, že 11. decembra mali na sebe to 
isté, čo 1. decembra, pretože je to 10 dní po 1. decembri. Teda 
mali modrú a červenú kravatu. To znamená, že B a E mali 
11. decembra na sebe zelenú a žltú kravatu.

Medzi 31. a 11. decembrom je 20 dní. Ak by mal B dve kra-
vaty, tak 11. decembra musel mať na sebe červenú kravatu. 
Pre B a E však ostali len žltá a zelená kravata, takže B nemo-
hol mať 2 kravaty a musel mať 3. Potom mal E dve kravaty 
a 11. decembra mal na sebe tú istú ako 31. decembra, teda 
žltú. To znamená, že B mal na sebe 11. decembra na sebe ze-
lenú kravatu. Keďže má tri kravaty, tak o 21 dní po tomto dni, 
teda 1. januára tohto roka, mal na sebe tú istú – zelenú – kra-
vatu.

B mal na sebe 1. januára tohto roka zelenú kravatu.

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

Odpoveď: Úloha má jediné riešenie:
    123416
    123416
    123416
       134
       134
    370516

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)

Odpoveď: Prvky množiny A môžeme zapísať v tvare 18a + 2, 
kde a je nezáporné celé číslo, prvky množiny B môžeme za-
písať v tvare 19b + 1, kde b je nezáporné celé číslo. Ak patrí 
nejaké číslo do prieniku množín A a B, musia existovať také 
nezáporné celé čísla a a b, že platí 18 2 19 1a b+ = + . Úpravou 
tejto rovnice a pripočítaním a k obom jej stranám dostávame, 
že platí 19 19 1a b a− = − . To znamená, že číslo a – 1 je deli-
teľné 19, teda existuje také nezáporné celé číslo k, že platí 
a k− =1 19 . Potom hľadané prvky prieniku množín A a B 
majú tvar 18 19 1 2 342 20⋅ +( ) + = +k k . Keďže tieto čísla dá-
vajú po delení 19 zvyšok 1, ide o nutnú a aj postačujúcu pod-
mienku. Najmenšie číslo tohto tvaru je 20 (k = 0), najväčšie 
číslo tohto tvaru je 99 884 (k = 292). Celkový počet týchto čí-
sel je preto 293.

Súťaže Súťaže

výsledková listina po 2. sérii úloh
korešPondenčnej súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1.	séria 2.	séria Spolu
1 Gáborová Martina ZŠ Kecerovce 79 7 82 62 144
1 Píľa Jozef ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 76 68 144
3 Repaský Damián ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 67 60 127
4 Skokanová Lucia ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 5 65 57 122
5 Leszková Lenka SOŠ Svit 1 63 51 114
6 Kellnerová Katarína ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 60 51 111
6 Dúbravec Aurel ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 64 47 111
8 Vašák Blažej ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 58 46 104
9 Skokan Dominik SOŠ Svit 1 48 50 98

10 Pacigová Barbora SOŠ Svit 1 48 40 88
11 Filippova Oľga ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 67 0 67
12 Jezerčáková Sofia SOŠ Svit 1 65 0 65
13 Sovová Tamara SOŠ Svit 1 64 0 64
14 Buc Radovan ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 63 0 63
15 Kouřimská Romana SOŠ Svit 2 61 0 61
15 Peniaková Denisa SOŠ Svit 2 61 0 61
15 Kysel Tomáš ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 61 0 61
15 Ohraďanová Mária ZŠ s MŠ Liptovský Ján 7 61 0 61
19 Olejníková Veronika SOŠ Svit 1 59 0 59
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Zadania	3.	série	súťažných	úloh

1. Prečo má baza čierna prívlastok „čierna“ napriek tomu, že 
kvitne na bielo? (1 bod)

2. Aké postavenie listov na stonke má kalina obyčajná? 
(1 bod)

3. Koľko objektov obsahovala prvá verzia Messierovho kata-
lógu z roku 1769? (1 bod)

4. Ktorá rastlina sa pokladá za ukrajinský národný ker? 
(1 bod)

5. Čo znamená „diuretikum“? (1 bod)

6. Na čo slúžia „šošovičky“ na kôre bazy? (1 bod)

7. Z čoho sa vyrábala odrazová plocha astronomických zrka-
diel v 17. storočí? (2 body)

8. Odkiaľ pochádza morka domáca a kedy bola dovezená do 
Európy? (2 body)

9. Za čo dostal Max Planck Nobelovu cenu a v ktorom roku 
to bolo? (2 body)

10. Ako vyzerá med z peľu kvetov jarabiny vtáčej? (2 body)

11. V ktorom roku a na ktorej univerzite sa stal Max Planck 
profesorom teoretickej fyziky? (2 body)

12. Prečo sa morkám do stravy pridávajú kamienky? (3 body)

13. Aké látky obsahujú listy a kôra kaliny obyčajnej? 
(3 body)

14. Ktorý objekt z Messierovho katalógu má označenie M81 
a v ktorom súhvezdí sa nachádza? (3 body)

15. Kedy pozoroval Charles Messier prstencové zatmenie 
Slnka a koľko mal vtedy rokov? (3 body)

16. Opíšte, na čo slúži chrbtové chránidlo pre morku domá-
cu. (4 body)

17. Ktoré časti bazy čiernej sa zbierajú a ako sa využívajú? 
(4 body)

18. Aký je rozdiel medzi morčatami a morčencami? (4 body)

19. Vymenujte aspoň štyri objekty z pôvodného Messierovho 
katalógu, ktoré sa nenachádzajú v článku v tomto čísle 
časopisu. (4 body) 

20. Opíšte, akým spôsobom dokážeme odlíšiť mravce od ter-
mitov. (4 body)

21. Miloša sa pýtali, koľko žiakov je v ich triede. Odpovedal: 
„Ak zväčšíme počet žiakov našej triedy o 100 % a potom 
pridáme ešte polovicu počtu žiakov triedy, dostaneme 
100.“ Koľko žiakov je v Milošovej triede? (5 bodov)

22. Naše digitálne hodinky ukazujú hodiny a minúty (sekun-
dy neukazujú). Koľko času ubehne od polnoci, kým uká-
žu 23-krát číslicu 2? (Ukázať číslicu znamená, že v danej 
minúte je zobrazená na hodinkách na jednej zo štyroch 
pozícií, teda napríklad od 19:59 po 20:10 (vrátane) je 
dvojka zobrazená 12-krát.) (6 bodov)

23. Aby sme si mohli pripraviť pukance, je potrebné na jar 
zasiať na polia semená kukurice pukancovej. Jeden kilo-
gram kukuričných zŕn ich obsahuje približne 6 500 ku-
sov. Hustota porastu kukurice je 80 000 rastlín na jeden 
hektár poľa. Pri siatí treba brať do úvahy aj to, že nie 
všetky zasadené zrná vyklíčia, takže dobrý poľnohospo-
dár vyseje približne o 15 % zŕn viac oproti očakávanému 
počtu rastlín. Na siatie kukurice má k dispozícii sejačku, 
ktorá naraz seje v pásoch širokých 5 metrov. Keďže sa 
pohybuje po poli, jej priemerná rýchlosť je 4 km/h. Čas 
potrebný na otáčanie sejačky na konci poľa je už zahrnu-
tý v jej priemernej rýchlosti. Koľko kukurice pukancovej 
má dobrý poľnohospodár kúpiť, ak chce zasiať kukuricu 
na poli s rozmermi 500 metrov x 600 metrov? Koľko ho-
dín bude trvať vysiatie kukurice pomocou sejačky na celé 
pole? (7 bodov)

24. Na obrázku je znázornená pretekárska dráha (jeden štvor-
ček má stranu dlhú 50 metrov), ktorá sa nachádza na ro-
vine (nie je klopená). Vypočítajte dĺžku okruhu v met-
roch. (8 bodov)

25. Šesť družstiev sa zúčastnilo turnaja, ktorý sa hral systé-
mom „každý s každým jeden zápas“. Turnaj trval dva 
dni. Dokážte, že existujú tri družstvá, ktoré odohrali všet-
ky svoje vzájomné zápasy v jeden deň. (9 bodov)

Termín	odoslania	riešení	úloh	3.	série:	do	4.	6.	2018

Súťaže
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