
Matematika Matematika

Zadania	1.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Juraj zjedol 100 koláčov za 5 dní. Každý deň okrem prvé-
ho zjedol o šesť koláčov viac ako deň predtým. Koľko ko-
láčov zjedol prvý deň?

2. Doplň do krúžkov čísla podľa šípok. Aké číslo bude v si-
vom kruhu?

3. Záhrada tvaru obdĺžnika má obvod 320 m. Dĺžka záhrady 
je k šírke v pomere 3 : 2. Koľko ovocných stromov môže-
me vysadiť do záhrady, ak sa na jeden strom počíta 16 m2 
plochy?

4. Na obrázku je 5 očíslovaných polí. Niektoré sú biele, ostat-
né čierne.

 Zistite farbu každého poľa, ak viete, že súčasne platí:
    a) aspoň jedno z polí 1, 3 je biele,
    b) z polí 2, 5 je práve jedno čierne,
    c) polia 2, 3 majú rovnakú farbu,
    d) polia 3, 4 sú rozličnej farby,
    e) najviac jedno z polí 1, 5 je čierne.

5. Kedy si môžeš kúpiť viac zmrzliny – keď ti zvýšia vrecko-
vé o 10 % a cena zmrzliny zostane nezmenená, alebo keď sa 
nezmení tvoje vreckové a cena zmrzliny sa zníži o 10 %?

6. V rovnobežníku ABCD platí: AB = 10 cm, AC = 15 cm 
a vzdialenosť bodu D od priamky AC je 2 cm. Určte vzdia-
lenosť bodu D od priamky AB.

7. Na vysokej škole urobí skúšku v prvom termíne 60 % štu-
dentov. V druhom termíne ju urobí 65 % z tých, ktorí ju ne-
urobili v prvom termíne. Tretí termín má najnižšiu úspeš-
nosť – skúšku v ňom zvládne len 45 % študentov. Koľko 
študentov neurobí skúšku ani v jednom z troch termínov?

8. Z miesta M na zemi vidíme vrchol budovy pod uhlom 30°. 
Ak sa priblížime k budove o 30 m po rovine, vidíme jej vr-
chol pod uhlom 45°. Vypočítajte výšku budovy.

9. Peter si vytvoril svoju vlastnú postupnosť: začal číslom 
2017 a každý ďalší člen postupnosti vytvoril tak, že umoc-
nil cifru na mieste jednotiek predchádzajúceho člena po-
stupnosti na druhú a k výsledku pripočítal číslo 2. Aké čís-
lo je na 2018. mieste tejto postupnosti?

10. Babka a jej vnučka majú narodeniny v rovnaký deň. Po-
čas šiestich po sebe idúcich oslavách narodenín bol bab-
kin vek vždy deliteľný vekom vnučky. Určte, ktoré naro-
deniny oslavovala babka na poslednej z týchto šiestich 
osláv, ak viete, že ešte nedovŕšila vek 100 rokov.

11. Kladné reálne čísla a, b, c majú takú vlastnosť, že pre 
každé prirodzené číslo n existuje trojuholník so stranami 
s dĺžkami a b cn n n, , . Dokážte, že aspoň dve z čísel a, b, c 
sú rovnaké.

12. Určte hodnotu súčtu
f n n n( ) = − + − + + −( ) − ( )1 2 3 4 2 1 22 2 2 2 2 2…

pomocou n a konečného počtu operácií.

13. Dokážte, že ak je n nepárne prirodzené číslo, potom číslo 
1 2n n nn+ + +…  je deliteľné n2.

14. Nech n a m sú prirodzené čísla, pričom platí n m≥ 2 . Koľ-
ko existuje reťazcov dĺžky n zložených len z núl a jedno-
tiek, ktoré obsahujú práve m blokov 01?

Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	29.	11.	2018

Matematik si zvyká, že v matematike je výhodná len správna 
objektívna argumentácia, zbavená každej tendenčnosti, a že 
úspech môže priniesť iba nezaujatá objektívna myseľ.

A. J. Chinčin

Matematici sa namáhajú objaviť najuniverzálnejšie predsta-
vy pre operácie, ktoré by dovoľovali jednoducho, logicky a do 
jedného systému uchopiť čo najširší okruh formálnych vzá-
jomných vzťahov. Snažiac sa dosiahnuť ideovú a logickú vy-
cibrenosť, odkryli formuly pre hlbšie preniknutie do zákonov 
prírody.

A. Einstein

Matematikom nie je ten, kto je zbehlý len v obťažných výkla-
doch, ale ten, kto zvyknúc si na matematickú prísnosť pri rôz-
nych objavoch a dôkazoch dokáže odvodzovať v presnom 
a neochvejnom poriadku pravdu skrytú v prírode.

M. V. Lomonosov

Matematikov poháňa v ich práci jedine to, že majú radi svo-
ju vedu a disponujú určitými schopnosťami. Ich výsledky 
môžu, ale nemusia byť užitočné, avšak niektoré výsledky sú 
nepostrádateľnou podmienkou existencie dnešnej civilizá-
cie.

G. H. Hardy
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