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Zadania úloh domáceho kola kategórie Z8

(Termín odovzdania: prvá trojica úloh v stredu 11. 12. 2013,
druhá trojica úloh v pondelok 24. 2. 2014.)

1. Po okružnej linke v meste ide električka, v ktorej je 300 cestujúcich. Na každej zastávke sa
odohrá jedna z nasledujúcich situácií:
• ak je v električke aspoň 7 cestujúcich, tak ich 7 vystúpi,
• ak je v električke menej ako 7 cestujúcich, tak 5 nových cestujúcich pristúpi.
Vysvetlite, prečo v istom okamihu v električke neostane žiadny cestujúci. Potom zistite, koľko
by malo byť na začiatku v električke cestujúcich, aby sa električka nikdy nevyprázdnila.
(Ján Mazák)
2. Mamička delí čokoládu, ktorá má 6 × 4 rovnakých dielikov, svojim štyrom deťom. Ako môže
mamička čokoládu rozdeliť na práve štyri časti s rovnakým obsahom tak, aby jeden útvar bol
trojuholník, jeden štvoruholník, jeden päťuholník a jeden šesťuholník?
(Erika Novotná)
3. Zmeňte v každom z troch čísel jednu cifru tak, aby bol príklad na odčítanie bez chyby:
7 2 4
−3 0 7
1 8 8
Nájdite všetky riešenia.

(Michaela Petrová)

4. Trojuholníky ABC a DEF sú rovnostranné s dĺžkou strany 5 cm. Tieto trojuholníky sú položené cez seba tak, aby strany jedného trojuholníka boli rovnobežné so stranami druhého a aby
prienikom týchto dvoch trojuholníkov bol šesťuholník (na obr. 1 označený ako GHIJKL). Je
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možné určiť obvod dvanásťuholníka AGEHBIF JCKDL bez toho, aby sme poznali presnejšie
informácie o polohe trojuholníkov? Ak áno, spočítajte ho; ak nie, vysvetlite prečo.
(Eva Patáková)

5. Zákazník privážajúci odpad do zberných surovín je povinný zastaviť naloženým autom na
váhe a po vykládke odpadu znova. Rozdiel nameraných hmotností tak zodpovedá privezenému
odpadu. Pat a Mat spravili chybu. Pri vážení naloženého auta sa na váhu priplietol Pat a pri
vážení vyloženého auta sa tam namiesto Pata ocitol Mat. Vedúci zberných surovín si tak
zaznamenal rozdiel 332 kg. Následne sa na prázdnu váhu postavili spolu vedúci a Pat, potom
samotný Mat a váha ukázala rozdiel 86 kg. Ďalej sa spolu zvážili vedúci a Mat, potom samotný
Pat a váha ukázala rozdiel 64 kg. Koľko v skutočnosti vážil privezený odpad? (Libor Šimůnek)
6. V dome máme medzi dvoma poschodiami dve rôzne schodiská. Na každom z týchto schodísk
sú všetky schody rovnako vysoké. Jedno zo schodísk má každý schod vysoký 10 cm, druhé má
o 11 schodov menej ako to prvé. Behom dňa som išiel päťkrát nahor a päťkrát nadol, pričom
som si medzi týmito dvoma schodiskami vyberal náhodne. Celkom som na každom zo schodísk
zdolal rovnaký počet schodov. Aký je výškový rozdiel medzi poschodiami?
(Martin Mach)

