
o družstve, ktoré získalo druhé miesto. Koľko percent svo-
jich zápasov vyhralo toto družstvo?

8. V obdĺžniku ABCD platí AB = 12 cm, BC = 9 cm. Na uh-
lopriečke BD je vyznačený bod E tak, že BE = 5 cm. Na 
strane AB je vyznačený bod F tak, že EF je rovnobežné 
s AD. Vypočítajte obvod štvoruholníka AFED v centimet-
roch.

9. Vo futbalovej jedenástke mužstva je priemerný vek hráčov 
23 rokov. Tréner dvoch najstarších 26-ročných hráčov vy-
menil za dvoch mladších, čím priemerný vek mužstva kle-
sol na 22 rokov. Obaja noví hráči sa narodili v ten istý deň, 
rok po sebe. Koľko rokov majú noví hráči?

10. Vo vreci je 100 kartičiek, na ktorých sú napísané všetky 
prirodzené čísla od 1 do 100 (na každej kartičke je práve 
jedno číslo). Aký najmenší počet kartičiek musíme vy-
tiahnuť, ak ťaháme so zatvorenými očami a chceme mať 
istotu, že medzi nimi budú tri kartičky také, že súčet čísel 
na nich napísaný je deliteľný troma?

11. Pri golfe boli jamky od seba vzdialené 150, 300, 250, 
325, 275, 350, 225, 400 a 425 metrov. Robot Golfík sa dá 

nastaviť tak, aby odpaľoval loptičky na dve rôzne vzdia-
lenosti. (Napr. keď ho nastavíme na odpaľovanie na 
vzdialenosti 4 a 10 metrov, poradí si hravo s jamkou 
vzdialenou 18 metrov – zvládne to na tri údery: 10, 4, 4; 
pri jamke vzdialenej 48 metrov potrebuje pri tomto nasta-
vení aspoň 6 úderov: 10, 10, 10, 10, 4, 4.) Navrhnite, na 
aké vzdialenosti treba nastaviť Golfíka, aby mu na pre-
jdenie cez všetkých deväť jamiek stačilo menej ako 
35 úderov.

12. Nech pre členy nekonečnej postupnosti an n{ } =

∞

1
 platí 

a a a1 2 31 1 1= = = −, ,  a pre n > 3 definujme a a an n n= − −1 3. 
Nájdite hodnotu a2 019.

13. Predpokladajme, že x x x1 2 2 018, , ,…  sú kladné reálne čísla, 
pre ktoré platí

x x x1 2 2 0182 2 018 1+ + + =… .
 Nájdite najmenšiu možnú hodnotu súčtu 

x x x1 2 2 018+ + +… .

14. Zistite, či nasledujúci nekonečný rad konverguje a ak 
áno, nájdite jeho súčet:

1
2 1

2
2 1

4
2 1

8
2 11 2 4 8+

+
+

+
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+
+
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O	vlkovi	a	ovečkách
Na kružnici sú rovnomerne rozmiestnené tri ovečky a jeden 
vlk. Vlk sa pohybuje náhodne – s rovnakou pravdepodobnos-
ťou (jedna polovica) sa každý deň vyberie z miesta, na ktorom 
sa nachádza, buď vpravo alebo vľavo po kružnici, pričom 
prejde štvrtinu obvodu kružnice. Ak sa na danom mieste na-
chádza ovečka, zožerie ju. Kam sa má postaviť múdra oveč-
ka, ktorá chce prežiť čo najdlhšie (teda bude zožratá ako po-
sledná)?

Riešenie: Ovečky označme 1, 
2 a 3 podľa obrázka, počiatoč-
nú pozíciu vlka V. Označme 
pravdepodobnosť, že ovečka 
číslo i bude zožratá ako po-
sledná, ako pi, i = 1, 2, 3. 

Po dostatočnom počte dní 
sa pravdepodobnosť, že vlk 
navštívi všetky miesta, rovná 
1. Preto platí prvá rovnica:

p p p1 2 3 1+ + = .
Zo symetrie vyplýva druhá rovnica: p p1 3= .
Na pravdepodobnosť, že posledná zožratá ovečka bude 

ovečka číslo 3, sa môžeme pozrieť aj inak – ide aj o jav, že 
posledná zožratá ovečka bude ovečka vpravo od súčasnej po-
zície vlka (analogicky pre ovečku číslo 1 – posledná zožratá 
ovečka bude ovečka vľavo od súčasnej pozície vlka).

Zamyslime sa teraz nad pravdepodobnosťou, že bude ako 
posledná zožratá ovečka číslo 2. V prvom kroku šiel vlk 

s pravdepodobnosťou 1/2 vpravo a zožral ovečku číslo 3. Te-
raz sa nachádza na pozícii 3 a ovečka 2 je vpravo od neho. 
Aby bola ovečka 2 posledná, musí vlk zožrať aj ovečku číslo 
1, preto prázdne miesto, kde sa nachádzal na začiatku vlk, ni-
jako neovplyvní to, že ovečka číslo 2 bude posledná, lebo vlk 
týmto miestom musí určite prejsť na ceste k ovečke číslo 1. 
Preto pravdepodobnosť, že ju zožerie ako poslednú, je p3. Vlk 
však mohol ísť v prvom kroku s pravdepodobnosťou 1/2 aj 
vľavo. Potom je pravdepodobnosť, že ovečka číslo 2 bude 
posledná, p1. Celkovo tak dostávame, že pre p2 platí rovnica

p p p2 1 3
1
2

1
2

= ⋅ + ⋅ .

Dostali sme sústavu troch lineárnych rovníc s tromi nezná-
mymi. Jej vyriešením dostaneme, že

p p p1 2 3
1
3

= = = .

teda múdra ovečka sa môže pokojne postaviť na ľubovoľné 
miesto, pretože vie, že na každom mieste je rovnaká pravde-
podobnosť, že bude zožratá ako posledná.

Lukostrelci	

Lukostrelci A a B spolu naraz vyrazia z bodu 0 a kráčajú rov-
nakou rýchlosťou po úsečke do bodu 1. Každý z nich chce za-
siahnuť cieľ v bode 1 ako prvý. Každý z nich má len jeden šíp. 
Pravdepodobnosť, že A trafí cieľ po prejdení vzdialenosti x, je 
x. Pravdepodobnosť, že B trafí cieľ po prejdení vzdialenosti 
x, je x2. Aká je optimálna stratégia pre oboch strelcov (v kto-
rom bode majú vystreliť)?

tri úlohy z pravdepodobNosti
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Riešenie: Pozrime sa na celú situáciu z pohľadu strelca B vo 
vzdialenosti x. Ak už jeho súper v tom čase vystrelil, tak jeho 
rozhodovanie je jednoduché – ak strelec A trafil, tak B pre-
hral. Ak A netrafil, tak B príde do bodu 1 a s pravdepodobnos-
ťou 1 cieľ trafí (a je veľmi pravdepodobné, že aj vyhrá). 

Ak A ešte nestrieľal, tak porovnáme pravdepodobnosti tra-
fenia cieľa oboch hráčov. Strelec B chce dosiahnuť taký stav, 
aby pravdepodobnosť, že trafí cieľ, bola aspoň taká ako prav-
depodobnosť, že strelec A cieľ ešte netrafil. Pravdepodob-
nosť, že cieľ trafí strelec B, je x2. Pravdepodobnosť, toho, že 
strelec A prišiel do vzdialenosti x a netrafil cieľ, je 1 – x. Do-
stávame tak požiadavku, aby platilo

x x2 1≥ − .
Vyriešením kvadratickej nerovnice 

x x2 1 0+ − ≥
dostávame, že má vzhľadom na podmienku 0 1≤ ≤x  platiť

x ≥ − +1 5
2

.

Analogicky môžeme uvažovať z pohľadu strelca A. Dosta-
neme nerovnicu

x x≥ −1 2 ,
čo je presne taká istá nerovnica ako pre strelca B.

Obaja strelci by mali preto vystreliť pri dosiahnutí vzdiale-
nosti 

x0
1 5

2
= − + .

Kocky

Hru s kockami hrajú dvaja hráči A a B. Hráč A má k dispozí-
cii tri rovnaké kocky, na stenách ktorých zatiaľ nie sú napísa-
né žiadne čísla. Každej stene všetkých troch kociek musí  
priradiť jednu z číslic 1, 2, ..., 6, pričom každú z nich môže 
použiť ľubovoľne veľakrát. Potom dá všetky tri očíslované 
kocky hráčovi B. Ten si jednu z nich vyberie a zvyšné dve vrá-
ti hráčovi A. Ten si jednu z nich vyberie a poslednú odloží (už 
sa ďalej nebude používať). Teraz sa začne samotná hra: Hrá-
či súčasne hodia svojimi kockami. Komu padne vyššie číslo, 
vyhráva. Ak padnú rovnaké čísla, nastáva remíza. Dokáže 
hráč A vhodným zvolením číslic na kockách dosiahnuť prav-
depodobnosť svojej výhry väčšiu ako 50 %?

Riešenie: Áno, hráč A dokáže vhodným očíslovaním stien 
kociek dosiahnuť pre seba výhodu. Očíslujme steny kociek 
nasledujúcim spôsobom (vzájomná poloha stien očíslova-
ných jednotlivými číslicami nie je dôležitá, pretože všetky 
steny majú rovnakú pravdepodobnosť, že padnú):

  Kocka I:   1  4  4  4  4  4
  Kocka II: 2  2  2  5  5  5
  Kocka III: 3  3  3  3  3  6

Aby sme ukázali, že kocka II je lepšia ako kocka I, vypíše-
me všetky možnosti, ako môže dopadnúť hra s týmito dvoma 
kockami. Použijeme na to tabuľku, v ktorej sú v hornom riad-
ku čísla, ktoré môžu padnúť na kocke I, v ľavom stĺpci tie, 
ktoré môžu padnúť na kocke II. Každé políčko v tabuľke 
označuje jeden možný výsledok hry.

Sivou farbou sú vyznačené tie situácie, v ktorých vyhráva 
číslo, ktoré padlo na kocke II. Celkovo je týchto políčok 21, 
preto sa pravdepodobnosť, že hráč s kockou II vyhrá nad hrá-
čom s kockou I, rovná 

P II I>( ) = 21
36

.

Analogicky dostaneme pre kocky II a III takúto tabuľku 
(kocka II je vodorovne a kocka III zvislo, sivé políčko zna-
mená, že číslo, ktoré padlo na kocke III, je vyššie ako to, kto-
ré padlo na kocke II):

Keďže zvýraznených je 21 políčok z 36, pravdepodobnosť, 
že kocka III vyhrá nad kockou II, je

P III II>( ) = 21
36

.

V poslednej tabuľke ešte porovnáme kocky III a I (kocka 
III je vodorovne a kocka I zvislo, zvýraznené políčka označu-
jú situáciu, keď vyhrá kocka I nad kockou III):

Zvýraznených políčok je v tomto prípade 25, preto pravde-
podobnosť, že kocka I vyhrá nad kockou III, je 

P I III>( ) = 25
36

. .
Vcelku sme dostali, že kocka II je lepšia ako kocka I, koc-

ka III je zase lepšia ako kocka II a kocka I je lepšia ako koc-
ka III. Hráč A si podľa toho, ktorú kocku si vyberie hráč B, 
môže vždy zvoliť kocku, ktorá je lepšia. Celkovo vie hráč A 
dosiahnuť pravdepodobnosť výhry rovnajúcu sa 21/36 (ak 
bude hráč B uvažovať rozumne, určite si nezvolí kocku III). 
Táto pravdepodobnosť výhry je zároveň aj maximálna, ktorú 
môže hráč A dosiahnuť.

Martin Hriňák

Matematika
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