30.roèník

⋆

1.leták

Milý øe¹iteli!

Prázdniny utekly jako voda a je pro Tebe na hystán nový roèník KOperníkova
KOrespondenèního Semináøe { KoKoSu. Jako obvykle Ti pøiná¹íme sadu matemati ký h oøí¹kù doprovázenou napínavým pøíbìhem. Naví

Ti hned v této sérii

nabídneme, jako odmìnu za Tvou snahu, úèast na na¹i h KoKoSový h Prázdniná h (podrobnosti nalezne¹ na zadní strán e). Pokud bude¹ v na¹em semináøi
opravdu úspì¹ný a dosáhne¹ ve výsledkové listinì na medailová místa, dostane¹
naví

na kon i ¹kolního roku pìkné

síly se svými vrstevníky z

eny, a to u¾ sto jí za to! Ch e¹ pomìøit své

elé republiky? Smìle do toho! Nejdøíve Ti ale doporu-

èujeme pøeèíst si pravidla na¹eho semináøe, kterými se ka¾dý správný KoKoSák
za ka¾dý h okolností øídí:

•

KoKoS je

elonárodní matemati ká korespondenèní soutì¾ pro ¾áky 6. { 9.

tøíd základní h ¹kol a odpovída jí í h roèníkù ví eletý h gymnázií.

•

Roèník je rozdìlen do pìti sérií. V ka¾dé sérii Ti za¹leme leták se zadáním úloh. Ty je vyøe¹í¹ a po¹le¹ nám je zpìt. My je opravíme, ohodnotíme
a za¹leme Ti je zase nazpátek spolu se zadáním dal¹í série.

•

Øe¹ení nám mù¾e¹ posílat po¹tou, nebo pøes internet. Poté,

o se zaregis-

truje¹ do semináøe, od nás e-mailem obdr¾í¹ pøihla¹ova í úda je ke svému
úètu. Pomo í tì h se pøihlásí¹ na

kokos.gmk. z/login

a jednodu¹e nám

svá øe¹ení po¹le¹.

•

Na øe¹ení má¹ v¾dy nìkolik týdnù. Toto je první série, její¾ uzávìrka je

30. øíjna.

•

Rádi by hom Ti dali ví e èasu, ale KOPR spì há.

Jednotlivé pøíklady pi¹ na papíry formátu A4 nebo A5.

pi¹ øe¹ení pouze jednoho pøíkladu!

Na ka¾dý papír

Ví e pøíkladù na jednom papíru nám

pøidává prá i a vzhledem k poètu øe¹itelù se takovými øe¹eními nemù¾eme
a nebudeme zabývat!
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•

U ka¾dé úlohy pøipi¹

série a úlohy

do levého horního rohu

a naví

své jméno, pøíjmení,

èíslo

i adresu k Tobì do ¹koly nebo domù { podle toho,

kam si ne hává¹ zasílat opravená øe¹ení.

•

U ka¾dého pøíkladu musí¹ peèlivì vylíèit postup øe¹ení. Uvede¹-li pouze
výsledek nebo nezdùvodní¹-li dostateènì své závìry, nemusíme Tvé øe¹ení
pova¾ovat za kompletní a úplné { zbyteènì poté ztrá í¹ body!

•

V zadání pøíkladu v¾dy nalezne¹ maximální poèet bodù, který za nìj mù¾e¹
získat. Pokud pøíklad nedoká¾e¹ vyøe¹it úplnì, ale udìlá¹ alespoò nìjaký
pokrok, pøisoudíme Ti odpovída jí í èást bodù. Maximální bodový zisk za
jednu sérii je v¾dy 40 bodù.

•

Do na¹eho semináøe se mù¾e¹ pøihlásit kdykoliv, i v prùbìhu roku. Také
nemusí¹ nutnì odeslat v¹e hny série nebo úlohy (i kdy¾ poté Tì asi ve výsledkové listinì pøedbìhnou usilovnìj¹í øe¹itelé). V¾dy ale musí¹ pøed prvním
odesláním øe¹ení (tedy pokud KoKoS øe¹í¹ poprvé)

pøihlá¹ku!

vyplnit internetovou

Tu na jde¹ na adrese http://kokos.gmk. z/prihlaska. Pokud u¾ jsi

vyplnil pøihlá¹ku v minulý h roèní í h, nemusí¹ to dìlat znovu. Øe¹eními,
která ode¹le¹, ani¾ by ses øádnì pøihlásil, se nezabýváme.

•

Vyplatí se pravidelnì sledovat na¹e webové stránky http://kokos.gmk. z. Najde¹ zde aktuální informa e o prùbìhu soutì¾e a také diskusní fórum, které
mù¾e¹ pou¾ít, nebude¹-li úloze rozumìt apod. Pokud se v zadání nìkterého
pøíkladu ob jeví

•

hyba, zveøejòujeme opravy právì na tì hto stránká h.

Pokud Vás bude z jedné ¹koly ví e øe¹itelù, bylo by pro Vás i pro nás vhodné,
abyste svá øe¹ení posílali jednotnì prostøedni tvím ¹koly, tzn. v jedné obál e.
My Vám poté za¹leme opravené úlohy zase zpátky v jedné obál e. Toto není
závazná podmínka, ale ¹etøíte sobì i nám prá i i peníze. Dìkujeme!

•

Ka¾dý roèník (6. { 9.) má svou vlastní výsledkovou listinu, aby ni¾¹í roèníky
nebyly znevýhodnìny.

•

Úspì¹ným øe¹itelem KoKoSu se stává ten, kdo získá za
a ví e. A nebo bude úspì¹nì øe¹it tøi série {

elý roèník 81 bodù

o¾ znamená, ¾e v ka¾dé z ni h

obdr¾í plné bodové ohodno ení alespoò ve dvou pøíklade h.

Hodnì ¹tìstí a zábavy pøi øe¹ení Ti pøejí Tví organizátoøi:

Bára, Juøí, Kika, Tom, Kuba, Magda, Venda, Matìj, Lenka, Zuza, Hanka a Max

http://kokos.gmk. z
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Zadání úloh
V Bílov i panovala sy hravá atmosféra. Záøí bylo v plném proudu a s ním i nový
¹kolní rok. Bìtka se jako ka¾dé ráno loudala do ¹koly tolik zabraná do svý h my¹lenek,
¾e si ani nev¹imla v¹udypøítomný h plakátù upozoròují í h na velkou událost, která její
rodné mìsto

hystala { výstavu na téma þNejlep¹í bílove ké matemati ké úlohy stoletíÿ.

V¹i hni obyvatelé u¾ na ni byli natì¹ení, kromì Bìtky, která o matematiku nikdy nejevila zájem. Naopak matematiku nemìla vùbe
Minulý rok mìla

o dìlat, aby vùbe

ráda, z èásti i proto¾e jí nikdy mo

ne¹la.

pro¹la dál, a to se na jejím vztahu k matemati e

dost projevilo.

Úloha 1. (6 bodù):

Bìtka mìla v loòském roèníku prùmìr v¹e h známek 4,15.

Z ni h byly pouze 4 jednièky, zato právì jedna tøetina byly pìtky. Kolik známek
musela Bìtka minimálnì dostat?
Úplným opakem Bìtky byl v¹ak její spolu¾ák Alois, který jí ka¾dý den bìhem ¹koly
nad¹enì povídal o v¹e h pøíklade h, kterými se v poslední dobì zabýval. Ani toho dne
to nebylo jinak { jen se Bìtka objevila ve tøídì, Alois u¾ k ní bì¾el i s

Úloha 2. (9 bodù):

árem papíru.

Mìjme rovnostranný tro júhelník, který v 1. kroku rozdìlíme

pomo í støední h pøíèek na 4 malé rovnostranné tro júhelníky (viz obr. a). V ka¾dém dal¹ím kroku rozdìlíme ty nejmen¹í tro júhelníky na 4 malé rovnostranné
tro júhelníky (viz obr. b). Jaký bude poèet nejmen¹í h tro júhelníkù na obrázku
po stém kroku?

(a)

(b)

þSuper, Aloisi, ale u¾ jsem ti nìkolikrát øíkala, ¾e mì to vùbe

nezajímá,ÿ odvì-

tila bez zájmu Bìtka. Alois zklamanì zakroutil hlavou. þBìtko, Bìtko. . . trhá mi srd e,
kdy¾ vidím, jak se hnusí¹ nìèeho tak krásného. . . pojï se mnou na tu výstavu, a jestli
ani po ní nezmìní¹ na matematiku názor, slibuju, ¾e u¾ ti dám pokoj!ÿ Bìtka nad tím
popøemý¹lela a nakone

souhlasila.

Zbytek ¹kolního dne jí utíkal pomalu, vìt¹inu èasu strávila vymý¹lením rozmanitý h
zpùsobù, jak se zabavit. Mezi nimi jasnì zvítìzilo házení kostkami.
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Úloha 3. (7 bodù):

Bìtka hodí na jednou ètyømi kostkami. Jaká je pravdìpodob-

nost, ¾e hodí pøesnì 14?
Smí h ji v¹ak ry hle pøe¹el, kdy¾ jí byly kostky ve tøetí hodinì zabaveny. Celý den
pak prosedìla v letargii a nepomohly jí ani Aloisovy vtipy na její úèet.
Rozveselila se a¾ pøi od hodu ze ¹koly, jeliko¾ byl pátek a ji èekal víkend plný ni nedìlání.
To Bìt e tolik zvedlo náladu, ¾e byla o hotná si vysle hnout dal¹í z Aloisový h pøíkladù.

Úloha 4. (6 bodù):

BC .

ABC . Oznaème bod M
ABP Q a ACXY vztyèené na straná
¾e QY = 2AM .

Máme tro júhelník

Dále máme ètver e

Viz.obrázek ) Doka¾te,

Veèer

se

Bìtka

s

jako støed strany
h tro júhelníku. (

Aloisem

vypravili

na

oslavu narozenin jeji h kamarádky Kvìty. Bìtka
si

myslela,

¾e

aspoò

pøi

takové

pøíle¾itosti

Alois na matematiku zapomene. Nemohla se ví
mýlit.
Podával se narozeninový dort a Kvìta ¾ertovnì
pronesla: þHlavnì to snìzte v¹e hno, ne h i vidìt
¾ádné zbytky!ÿ Na to se Alois zamyslel: þMmm,
zbytky. . . ÿ

Úloha 5. (6 bodù):

Jaké zbytky dává výraz

Bìtka pøedpokládala, ¾e v tu

(p4 −5p2 +4)
pro prvoèísla p
720

>

5?

hvíli v¹i hni kolem vìnují Aloisovi zmatený pohled

a párty bude pokraèovat, to byl ale jen dal¹í z její h omylù. Ukázalo se, ¾e zbytek
osazenstva byl také matemati kými pøízniv i a do pìti minut se veèírek zvrhl v nì o,
o pøipomínalo matemati kou soutì¾, jenom s dortem naví . Tak se Bìtka po

hvíli roz-

louèila a sklesle zamíøila domù.
Veèer, kdy¾ u¾ le¾ela v posteli si pak pøeèetla pohádku, aby

elý den aspoò pìknì za-

konèila.

Úloha 6. (8 bodù):

V nejvy¹¹ím patøe vì¾e byla vìznìna královská rodina. Mù¾e

uniknout, proto¾e u okna je kladka s dvìma ko¹i a lanem dosahují ím a¾ na zem.
Má to ale jeden háèek: do ko¹e se vejdou buï dvì osoby, nebo osoba a truhli e.
Král vá¾í 90 kg, královna 50 kg, prin

40 kg a je tu je¹tì tøi etikilová truhli e. Lano

spolehlivì unese zátì¾, kterou potøebujeme pøepravit, ale pohyb ko¹e s èlovìkem
dolù je bezpeèný jen tehdy, kdy¾ klesa jí í ko¹ má nejvý¹e o deset kg vìt¹í zátì¾ ne¾
ko¹ druhý. Ko¹ s truhli í mù¾e padat volným pádem. Navrhnìte zpùsob pøepravy,
který bude bezpeèný pro v¹e hny tøi vìznì a dovolí jim uniknout.
U¾ se jí klí¾ily oèi, kdy¾ si vzpomnìla, ¾e dal¹í den se koná ona matemati ká výstava
a ona slíbila Aloisi, ¾e ho doprovodí. . . Ale

o, øekla si, tøeba má Alois pravdu a já potom

zaènu mít matiku ráda. . . od srd e se tomu zasmála a usnula.

http://kokos.gmk. z

