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⋆

2.leták

Podzim je v plném proudu, dny se stále zkra ují a s nimi i èas, který zbývá
do Váno . Aby hom Ti zkrátili èekání, pøiná¹íme Ti pøedèasný dárek { novou
várku pøíkladù na dlouhé veèery! Pøejeme Ti dobrou náladu v podzimní h dne h
a tì¹íme se na Tvé øe¹ení

Zadání úloh

V den výstavy þNejlep¹í bílove ké matemati ké úlohy stoletíÿ se Bìtka ítila veli e
nervózní. Mìla jít odpoledne na vernisá¾ s Aloisem, ale bála se, ¾e tam bude jediná
nevzdìlaná v tajemný h umìní h matematiky. Aby se tro hu uklidnila, pozvala Aloise
a pár spolu¾ákù na hranolky na Besedu, oblíbenou restaura i místní h studentù. Kdy¾
v¹ak do restaura e dorazili, zjistili, ¾e jídlo na Besedì podra¾ilo!
Úloha 1. (7 bodù):
Je¹tì minulý týden ¹li na Besedì koupit jedny hranolky a 0,5 l kofoly za sto korun,
ale teï v restaura i zvý¹ili

eny o 30 %, za sto korun lze koupit pouze 0,25 l kofoly

a hranolky.
Co hùø, za mìsí

se bude zdra¾ovat znovu o dal¹í h 30 %. Bude si pak Bìtka mo t

koupit za sto korun alespoò hranolky?

Kdy¾ byli v¹i hni uprostøed výpoètù a bez sebe stra hy, ¾e budou muset zmìnit restaura i, na¹tvala se najednou Bìtka: þK èertu s váma, to musíte matematiku tahat i k
jídlu? Já si htìla pøed výstavou alespoò tro hu odpoèinout!ÿ
þAle no tak, taková hrùza to není,ÿ smáli se ostatní. þAle jestli h e¹, mù¾eme se
bavit o nìèem jiném.ÿ Debata se tedy pøesunula na jiné téma, bohu¾el, ne na dlouho.
V¹i hni brzy zjistili, ¾e jeji h kofola má ¹patnou teplotu! Kdo by htìl pít teplou
kofolu? Vá¹nivá diskuze se tak brzy stoèila od správné teploty kofoly na rozdíly mìøení
teploty ve svìtì.
Úloha 2. (7 bodù):
Urèete teplotu, pøi které je úda j Fahrenheitovy stupni e stejný jako v Celsiovì.

þVy pokoj prostì nedáte,ÿ tru ovala Bìtka. þKdy¾ se té va¹í matiky nezbavím, tak
pojïme u¾ na výstavu, za hvíli zaèíná vernisá¾.ÿ Spokojení po hranolká h a kofole
vydali se v¹i hni na vernisá¾, která se konala v aule gymnázia.
V rám i programu o hrany pøírody zaèala výstava hromadnou ekologi kou úlohou.
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Úloha 3. (6 bodù):
Petr osadí paseku stromky sám za 9 hodin. Jirka by tuto prá i provedl za 12
hodin a Milan za 18 hodin. Po 2 hodiná h pøi¹el Petrovi na pomo
dal¹í hodinì také Milan. Za kolik hodin byla

Jirka a po

elá paseka osázena stromky?

Bìtka se zoufale sna¾ila úlohu vyøe¹it, ale ¹krtala u¾ tøetí postup, zatím o v¹i hni
ostatní mìli dopoèítáno. Mìla témìø na krajíèku, ítila se oproti v¹em ostatním hloupá a
Alois se na ni u¾ nemohl dívat: þKa¹li na to, nemá enu se s touhle úlohou trápit, najdeme
ti nìjakou jinou.ÿ Vydali se tedy na pro házku výstavou. þHele tahle by se ti mohla líbit.
Ète¹ ráda ty kní¾ky o upíre h, ne?ÿ
Úloha 4. (7 bodù):
Upíøí rodinka ¾ije ji¾ mnoho let. Pokud seèteme vìk Karla, Edy, Alenky a Arabely,
dostaneme èíslo 702. Kolik je Alen e? Platí:

•

Karlovi je ménì ne¾ 400 let, ale ví e ne¾ je jedna polovina souètu vìkù èlenù
rodinky.

•

Ciferný souèet Karlova vìku je 17 a obsahuje pouze li hé

•

Karlùv vìk je dìlitelný pìti.

•

Edùv vìk je polovina rozdílu Karlova vìku a jedné.

•

Arabele je jedna desetina rozdílu Edova vìku a 7.

ifry.

A vskutku, tohle téma se Bìt e líbilo. Si e jí to poøád trvalo dost dlouho, ale nakone
úlohu správnì vyøe¹ila. þHa, nakone nebudu úplnì hloupá!ÿ
þNo vidí¹,ÿ zasmál se Alois, þani to tolik nebolelo. Zkus nìjakou geometrii, tøeba se
ti bude líp uva¾ovat o nìèem o si mù¾e¹ nakreslit.ÿ
Úloha 5. (7 bodù):
Vo jta nakreslil rovnoramenný tro júhelník
èil støedy stran

AB

a

AC

poøadì jako

K

ABC s rameny AC a BC . Dále si oznaL. Víme, ¾e velikost vý¹ky pro házejí í

a

A v tro júhelníku AKL je 3 m. Urèete
ABC , pokud délka strany BC je 7 m.
Alois byl veli e mile pøekvapen, Bìtka mìla
úkol vyøe¹ený bìhem pár minut. ®e by z ní nakone matematika opravdu udìlal? Bìtka sama jenom záøila. þTo byla dokon e i zábava! Pojïme
najít nìjaké dal¹í geometri ké úlohy!ÿ
Zbytek odpoledne nestíhal Alois kulit oèi,
Bìtka pobíhala od jedné úlohy k druhé jako spla¹ená fretka, dokon e øe¹ila i úlohy, na které by si
Alois netrou . þDej si na hvíli pauzu od geometrie, matematika obsahuje i jiné úlohy.ÿ
vr holem

velikosti v¹e h úhlù v tro júhel-

níku
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þMá¹ pravdu,ÿ zamyslela se Bìtka. þNajdi mi nìjakou jinou úlohu, tøeba mi teï
pùjde líp.ÿ
Úloha 6. (8 bodù):
Kolik tro j iferný h èísel má tu vlastnost, ¾e pokud zamìníme 1. a 3. èísli i a nové
èíslo odeèteme od pùvodního, tak nám vyjde 99? (1. ani 3. èísli e nemohou být 0.)

S touhle úlohou se Bìtka tro hu natrápila, ale vyøe¹ila ji s radostným výkøikem:
þMám to!ÿ
þTak vidí¹, tro ha toho matemati kého uva¾ování se o tebe otøela,ÿ vtipkoval Alois.
Bìtka se nejdøíve také smála, ale pak si uvìdomila tu stra¹nou pravdu, pøed kterou
nebylo úniku. Zaèala ji bavit matematika.
Øe¹ení úloh 2. série posílejte do 4.12.2017 na známou adresu:

743 01

KoKoS
Gymnázium Mikulá¹e Koperníka
17. listopadu 526
Bílove
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Autorská øe¹ení 1. série
Úloha 1.
Pro aritmeti ký prùmìr platí:
souèet známek
poèet známek

,

souèet známek = 4 15

· poèet

,

= 4 15

známek =

,
83
20

· poèet

,

známek

z toho plyne, ¾e poèet známek je násobkem dva eti. Proto¾e tøetina známek byly
pìtky, musí být poèet známek rovnì¾ násobkem èísla 3.
Poèet známek je tedy násobkem èísla 60.
a) Kdyby mìla Bìtka 60 známek, bylo by
60

· 4, 15 = 249.

Odeèteme-li 4 jednièky a 20 pìtek (tj. 104), zbývá 145 na 36 známek. I
kdyby to byly samé ètyøky, bylo by to ménì ne¾ 145 (36

· 4 = 144).

b) Kdyby mìla Bìtka 120 známek:
120

· 4, 15 = 498.

Odeèteme-li 4 jidnièky a 40 pìtek, zbyde 294 na 76 námek. To lze splnit

.

,

(294 : 76 = 3 9), napø 10 tro jek a 66 ètyøek.
Bìtka musela minulý rok dostat minimálnì 120 známek.

Max

Úloha 2.
Nejprve si urèeme, kolik bude malý h tro júhelníkù v první øadì velkého tro j-

· 2 − 1, po 2. kroku se poèet zmìní na: 2 · 22 − 1
100
2 · 2
− 1. Dále si mù¾eme v¹imnout, ¾e v ka¾dé

úhelníku. Po 1. kroku ji h je: 2
a po 100. kroku to tedy bude:

øadì velkého tro júhelníku bude poèet malý h tro júhelníkù men¹í o 2 ne¾ v øadì
pøed hozí. Hledaný poèet malý h tro júhelníkù mù¾eme tudí¾ napsat následovnì
a pokud seèteme první a poslední èlen øady, druhý a pøedposlední èlen øady a tak
dále, pak mù¾eme souèet napsat zkrá enì:
(2

· 2100 − 1) + (2 · 2100 − 3) + (2 · 2100 − 5) + · · · + 5 + 3 + 1 = (2 · 2100 ·

Èím¾ se dostáváme k výsledku, který lze zapsat jako 2

200

100

nebo 4

.

100

2

2

)

Jiøí

http://kokos.gmk. z

Autorská øe¹ení

5

Úloha 3.
Jak známo, pravdìpodobnost se spoèítá jako

poèet vyhovují í h pøípadù
poèet v¹e h pøípadù

.

Poèet mo¾ný h hodù, kdy se souèet na kostká h rovná 14, je 146 (viz. tabulka
{ souèet èísel v pravém sloup i). Jeliko¾ máme 6 èísel, která mohou padnout na
ka¾dé kost e, je

elkový poèet mo¾ný h hodù roven 6

èísla, jeji h¾ souèet je 14

· 6 · 6 · 6 = 64 .

poèet poøadí, ve kterém mohou padnout

1, 1, 6, 6

6

1, 2, 5, 6

24

1, 3, 4, 6

24

1, 3, 5, 5

12

1, 4, 4, 5

12

2, 2, 4, 6

12

2, 2, 5, 5

6

2, 3, 3, 6

12

2, 3, 4, 5

24

2, 4, 4, 4

4

3, 3, 3, 5

4

3, 3, 4, 4

6

Proto bude výsledná pravdìpodobnost odpovídat hodnotì

146
.
64

Barèa
Úloha 4.
Doplòme

AQY

a

na

si

tro júhelníky

rovnobì¾níky,

ABC

jako

na

obrázku. Pak mù¾eme øí t, ¾e oba
vzniklé

rovnobì¾níky

jsou

shodné,

proto¾e se shodují v délká h stran
(

|AY |

=

|AC|

a

|AB|

=

|AQ|

) a

ve velikosti vnitøního úhlu u vr holu

A.

Jedna z vlastností rovnobì¾níku

je, ¾e se úhlopøíèky pùlí. To v na¹em pøípadì znamená, ¾e 2

|AD|

=

|QY |,

o¾ jsme

· |AM | =

htìli doká-

zat.

Zuzka
KoKoS, Gymnázium Mikulá¹e Koperníka, 17.listopadu 526, 743 01 Bílove

2.leták | 30.roèník(2017/2018) | KoKoS

6

Úloha 5.

p4 − 5p2 + 4 lze rozlo¾it na (p − 2) · (p − 1) · (p + 2). Výraz mù¾eme
vynásobit prvoèíslem p > 5. Dostáváme souèin po sobì jdou í h èísel, to znamená,
¾e je elý výraz dìlitelný èíslem 5, dále je dìlitelný devíti(dvakrát tøemi) a (p − 1)
a (p + 1) je ka¾dé dìlitelné 2 a jedno dokon e 4. Celková dìlitelnost kterou máme
2
3
dokázanou je 2 · 3 · 5 = 360. Výraz P(p) je v¾dy dìlitelný èíslem 360 a tudí¾
Výraz

P(p)

=

mo¾né zbytky pøi dìlení 720 jsou 0 a 360. Kdy¾ jsme vynásobili na zaèátku výraz
prvoèíslem

p,

nezmìnili jsme jeho zbytky pøí dìlení 720.

Kuba
Úloha 6.
Královská rodina mù¾e uniknout následují ím zpùsobem:
1. Pustíme truhli i dolù volným pádem.
2. Dále po¹leme dolù prin e a truhli i vyvezme nahoru.
3. Jako dal¹í pùjde dolù královna a prin

se vrátí nahoru.

4. Zase pustíme truhli i volným pádem dolù.
5. Královna s truhli í po jede nahoru a dolù se sveze král.
6. Dále opakujeme kroky od 1 do 4, tak¾e pustíme truhli i dolù, pak dostaneme
dolù prin e, následnì ho vyvezme zpátky a svezeme dolù královnu a nakone
znovu pustíme truhli i dolù.
7. V posledním kroku truhli i vyvezeme nahoru a prin

sjede dolù.

Matìj
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