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Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z7

1. Určte, ktorá cifra je na 1000. mieste za desatinnou čiarkou v desatinnom rozvoji
9
čísla 28
.
(Marie Krejčová)
Nápad. Ako vyzerá desatinný rozvoj uvedeného čísla?
Riešenie. Desatinný rozvoj racionálneho čísla

9
28

je

0,32142857,
pričom opakujúca sa časť, pozostávajúca zo šiestich cifier, je označená pruhom.
Šesť sa do tisíca vojde 166-krát a zvýšia štyri (1000 = 166·6+4). Medzi desatinnou
čiarkou a opakujúcou sa časťou sú dve cifry. Teda cifra na 1000. mieste za desatinnou
čiarkou je rovnaká ako druhá cifra z opakujúcej sa časti, čo je cifra 4.
Poznámka. V riešení je podstatný iba zvyšok po delení 1000 číslom 6, a ten možno určiť
bez úplného delenia nasledovne: Najväčšie číslo deliteľné 6 (tzn. deliteľné 2 a 3), ktoré
je menšie ako 1000, je 996. Zvyšok po delení 1000 : 6 je 1000 − 996 = 4.
2. Kubo sa dohodol s bačom, že sa mu bude starať o ovce. Bača Kubovi sľúbil, že po
roku služby dostane dvadsať zlatých a k tomu jednu ovcu. Lenže Kubo dal výpoveď práve
vtedy, keď uplynul siedmy mesiac služby. Aj tak ho Bača spravodlivo odmenil a zaplatil
mu päť zlatých a jednu ovcu. Na koľko zlatých si bača cenil jednu ovcu?
(Libuše Hozová)
Nápad. Na koľko zlatých si bača cenil Kubovu mesačnú prácu?
Riešenie. Kubovi ostávalo do konca roku 5 mesiacov a dostal zaplatené o 15 zlatých
menej, ako by dostal po celom roku služby. To znamená, že ak by bol vyplatený iba
v hotovosti, dostával by za každý mesiac 3 zlaté (15 : 5 = 3).
Za 7 mesiacov mal takto Kubo dostať 21 zlatých (7 · 3 = 21). Dostal ale 5 zlatých
a jednu ovcu, ovca má teda cenu 16 zlatých (21 − 5 = 16).
Iný nápad. Ako by mohla vyzerať spravodlivá odmena za sedemročnú službu?
Iné riešenie. Máme dva spôsoby vyjadrenia jednej odmeny:
• 20 zlatých a 1 ovca za 12 mesiacov,
• 5 zlatých a 1 ovca za 7 mesiacov.
Ak tieto vyjadrenia prevedieme vzhľadom na rovnaký časový úsek, budeme vedieť
určiť cenu ovce. Odmenu za sedem rokov (t. j. 7 · 12 mesiacov) služby môžeme vyjadriť
dvojakým spôsobom:
• 140 zlatých a 7 oviec (t. j. sedemkrát prvá možnosť),
• 60 zlatých a 12 oviec (t. j. dvanásťkrát druhá možnosť).
V prvom prípade je odmena o 80 zlatých väčšia a o 5 oviec menšia ako v druhom.
Teda 5 oviec stojí 80 zlatých a jedna ovca stojí 16 zlatých (80 : 5 = 16).
Poznámka. Ak zlaté označíme z a cenu ovce o, tak informácie zo zadania môžeme zapísať
takto:
7
5z + o = 12
(20z + o).
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Z toho možno rôznymi spôsobmi vyjadriť o pomocou z. Úvahy z predchádzajúceho
riešenia možno zhrnúť nasledovne:
12(5z + o) = 7(20z + o),
60z + 12o = 140z + 7o,
5o = 80z,
o = 16z.
Zo zadania nie je vopred zrejmé, že cena ovce v zlatých je celočíselná. S týmto
dodatočným predpokladom je možné výsledok nájsť postupným skúšaním možností.
3. Pre skupinu detí platí, že v každej trojici detí zo skupiny je chlapec menom Adam
a v každej štvorici je dievča menom Beáta. Koľko nanajvýš detí môže byť v takej skupine
a aké sú v tom prípade ich mená?
(Jaroslav Zhouf)
Nápad. Ak neviete, ako začať, uvažujte konkrétnu skupinu detí a overte, či platia
uvedené vlastnosti.
Riešenie. Keďže v každej trojici je nejaký chlapec, sú v celej skupine nanajvýš dve
dievčatá. Keďže v každej štvorici je nejaké dievča, sú v celej skupine nanajvýš traja
chlapci. Teda skupina pozostávajúca z dvoch dievčat a troch chlapcov je najväčšia
možná vyhovujúca skupina.
Keďže v každej trojici je nejaký Adam, musia sa tak volať všetci traja chlapci.
Keďže v každej trojici je nejaká Beáta, musia sa tak volať obe dievčatá.
4. Medzi prístavmi Mumraj a Zmätok pendlujú po rovnakej trase dve lode. V prístavoch
trávia zanedbateľný čas, hneď sa otáčajú a pokračujú v plavbe. Ráno v rovnakom okamihu vypláva modrá loď z prístavu Mumraj a zelená loď z prístavu Zmätok. Prvýkrát sa
lode míňajú 20 km od prístavu Mumraj a po nejakom čase sa stretnú priamo v tomto
prístave. To už modrá loď stihla uplávať trasu medzi prístavmi štyrikrát, zatiaľ čo zelená
loď iba trikrát. Aká dlhá je trasa medzi prístavmi Mumraj a Zmätok?
(František Steinhauser)
Nápad. Ktorá loď je rýchlejšia? A koľkokrát?
Riešenie. Lode štartujú zo svojich prístavov súčasne, miesto prvého míňania zodpovedá
ich rýchlostiam: pomer prejdených vzdialeností od prístavov je rovný pomeru rýchlostí
prislúchajúcich lodí.
Pomer rýchlostí modrej a zelenej lode je 4 : 3. V rovnakom pomere sú vzdialenosti
z prístavov Mumraj a Zmätok (v tomto poradí). Vzdialenosť od Mumraja je 20 km,
teda vzdialenosť od Zmätku je 15 km (20 : 15 = 4 : 3).
Trasa medzi prístavmi je dlhá 35 km (20 + 15 = 35).
5. Odčítacia pyramída je pyramída tvorená nezápornými celými číslami, z ktorých každé
je rozdielom dvoch najbližších čísel z predchádzajúceho riadka (čítané odspodu nahor).
Tu je príklad odčítacej pyramídy:
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Význačné číslo je najväčšie číslo odčítacej pyramídy. Výborná pyramída je odčítacia
pyramída, ktorá má vo vrchole 0 a aspoň jeden riadok tvorený navzájom rôznymi
číslami.
1. Koľko najmenej riadkov musí mať výborná pyramída?
2. Ktoré najmenšie význačné číslo môže byť obsiahnuté vo výbornej pyramíde s najmenším počtom riadkov?
(Katarína Jasenčáková)
Nápad. Ako vyzerá riadok pod vrcholom?
Riešenie. Ak je vo vrchole 0, musia byť v riadku pod ním dve rovnaké čísla. Každá
výborná pyramída musí mať najmenej tri riadky.
Výborná pyramída s najmenším počtom riadkov a s najmenšími možnými číslami
vyzerá (až na poradie čísel v treťom riadku) takto:
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Najväčšie číslo tejto pyramídy je 2, a to je tiež odpoveď na druhú otázku zo zadania
úlohy.
Poznámka. Najvyššie tri poschodia odčítacej pyramídy s nulou vo vrchole vyzerajú (až
na poradie čísel v treťom riadku) takto:
0
a
b−a
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6. V trojuholníku ABC leží na strane AC bod D a na strane BC bod E. Veľkosti uhlov
ABD, BAE, CAE a CBD sú postupne 30 ◦ , 60 ◦ , 20 ◦ a 30 ◦ . Určte veľkosť uhla AED.
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Poznámka: obrázok je iba ilustračný.

(Alžbeta Bohiniková)
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Nápad. Hľadajte zhodné uhly.
Riešenie. Veľkosť uhla ABC je rovná súčtu veľkostí uhlov ABD a CBD, t. j.
30◦ + 30◦ = 60◦ . V trojuholníku ABE majú dva vnútorné uhly veľkosť 60◦ , teda zvyšný
uhol má tiež veľkosť 60◦ a trojuholník je rovnostranný.
Priamka BD je osou vnútorného uhla rovnostranného trojuholníka ABE, teda je
aj jeho výškou. Preto body A a E sú súmerné podľa priamky BD. Úsečky AD a ED,
resp. uhly EAD a AED sú preto zhodné. Veľkosť uhla AED je rovná 20◦ .
C

E

D

A

B

Poznámka. Podľa údajov zo zadania možno zostrojiť trojuholník ABC vrátane bodov
D a E. To je vhodný začiatok pre odhalenie potrebných súvislostí. Riešenia založené
na meraní z obrázka však nemožno považovať za vyhovujúce.
Pri tejto príležitosti pripomíname, že uhol 20◦ (rovnako ako veľa iných uhlov) sa
nedá zostrojiť iba pomocou pravítka a kružidla.
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