MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 2022/2023
Zadania úloh domáceho kola kategórie Z9
1 Aritmetická postupnosť je taká postupnosť č ı́sel, v ktorej je rozdiel kaž dé ho č ı́sla a č ı́sla jemu predchá dzajú ceho
stá le rovnaký ; tomuto rozdielu sa hovorı́ diferencia. (Naprı́klad (2, 8, 14, 20, 26, 32) je aritmetická postupnosť
s diferenciou 6.)
Bolek a Lolek mali kaž dý svoju aritmetickú postupnosť. Aj Bolkova aj Lolkova postupnosť sa zač ı́nala č ı́slom
2023 a konč ila sa č ı́slom 3023. Tieto dve postupnosti mali 26 spoloč ný ch č ı́sel. Pomer Bolkovej a Lolkovej difer‑
encie bol 5 ∶ 2. Urč te rozdiel Bolkovej a Lolkovej diferencie.
(Erika Novotná )

2 Sú dané dva zhodné rovnostranné trojuholnı́ky 𝐴𝐵𝐶 a 𝐵𝐷𝐸 tak, ž e veľkosť uhla 𝐴𝐵𝐷 je vä č šia ako 120∘ a menš ia
ako 180∘ a body 𝐶, 𝐸 lež ia v rovnakej polrovine vymedzenej priamkou 𝐴𝐷. Prieseč nı́k 𝐶𝐷 a 𝐴𝐸 je označ ený 𝐹.
Urč te veľkosť uhla 𝐴𝐹𝐷.
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(Iveta Janč igová )

3 Traja kú zelnı́ci kú zlia s č ı́slami, kaž dý vš ak vie len jedno kú zlo:
• Prvý kú zelnı́k vie od ľubovoľné ho č ı́sla odč ı́tať č ı́slo jedna.
• Druhý kú zelnı́k vie ľubovoľné č ı́slo vydeliť č ı́slom dva.
• Tretı́ kú zelnı́k vie ľubovoľné č ı́slo vyná sobiť č ı́slom tri.
Kú zelnı́ci sa pri č arovanı́ mô ž u ľubovoľne striedať, kaž dý vš ak mô ž e svoje kú zlo poč as jedné ho vystú penia
použ iť najviac pä ťkrá t a ž iadny medzivý sledok nesmie byť vä č šı́ ako 10. Pri jednom vystú penı́ mali z pä tice
č ı́sel (3, 8, 9, 2, 4) vykú zliť pä ticu trojok, pri inom vystú penı́ mali z tej istej pä tice č ı́sel vykú zliť pä ticu pä tiek.
Ako si mohli s problé mom poradiť? Ná jdite mož né rieš enie alebo vysvetlite, preč o to mož né nie je.
(Erika Novotná )

4 Ná jdite najmenš ie kladné celé č ı́sla 𝑎 a 𝑏, pre ktoré platı́
7𝑎3 = 11𝑏 5 .
(Alž beta Bohiniková )

5 Na snovom trhovisku ponú kla S inga cestovateľovi za š tyri sny sedem ilú ziı́, dva š lofı́ky a jednu noč nú moru.
Iné mu cestovateľovi ponú kla za sedem snov š tyri ilú zie, š tyri š lofı́ky a dve noč né mory. S inga je pri svojich
ponuká ch spravodlivá a vymeriava vž dy rovnako. Koľko ilú ziı́ stojı́ jeden sen?
(Karel Pazourek)

6 Vrcholy š tvorca 𝐴𝐵𝐶𝐷 spá ja lomená č iara 𝐷𝐸𝐹𝐺𝐻𝐵. Uhly 𝐷𝐸𝐹, 𝐸𝐹𝐺, 𝐹𝐺𝐻, 𝐺𝐻𝐵 sú pravé a ú seč ky 𝐷𝐸, 𝐸𝐹, 𝐹𝐺,
𝐺𝐻, 𝐻𝐵 merajú postupne 6 cm, 4 cm, 4 cm, 1 cm, 2 cm. Urč te obsah š tvorca 𝐴𝐵𝐶𝐷.
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(Monika Dillingerová )

Termı́ny odovzdania rieš enı́:
• ú lohy 1, 2, 3: 16. 11. 2022
• ú lohy 4, 5, 6: 9. 1. 2023

