32.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 a matemati kým Pirohem,
který ti napoví pøi øe¹ení rùzný h úloh. 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
roku pìkné
z

na kon i ¹kolního

eny, a to u¾ sto jí za to! Ch e¹ pomìøit své síly se svými vrstevníky

elé republiky? Smìle do toho! Nejdøíve Ti ale doporuèujeme 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

18. listopadu.

•

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!

Tu na jde¹ na adrese

vyplnit internetovou

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.

Na-

jde¹ 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:

Verèa, Eli¹ka, Silva, Terka, Martièka, Míma, Majda, ©tìpán, Zuzka, Zuza,
Eli¹ka (var. star¹í), Hanka, Magda, Kop, Ondra, Max a Kuba

http://kokos.gmk. z
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Zadání úloh
Bylo teplé podzimní odpoledne a Tom se pøipravoval na odjezd. U¾ brzy by mìl
pøijet jeho kamarád Luká¹, a pak spoleènì vyrazí na

estu. Byl to výlet, na který se

u¾ dlouho tì¹il. Víkend, který mìl strávit na horá h s kamarády ze ¹koly. Pøi rozjímání
nad následují ími dny ho v¹ak vyru¹il hlasitý výkøik. þAhoj!ÿ volal na nìj mávají í Luká¹
pøibíhaje po

estì. þNazdar! Tak

by h tam u¾ byl, ale

o, tì¹í¹ se?ÿ odpovìdìl Tom. þ®e se ptá¹! Nejrad¹i

o nadìlám, budu to muset je¹tì vydr¾et. A

je¹tì ani nesbalil!ÿ smál se Luká¹. Tom se

o ty? Vypadá¹, ¾e jsi se

ítil tro hu dotèen | byl pøe e povìstný svou

do hvilností, a tak se rozhodl, ¾e jeliko¾ mìli na odjezd spoustu èasu, dá mu poøádný
pøíklad, aby ho na

hvíli zabavil. Vìdìl toti¾, ¾e Luká¹, stejnì jako on sám, nedoká¾e

pìknì zapeklitému pøíkladu odolat.

Úloha 1. (8 bodù):

Pokud z pìtimístného èísla, které konèí nulou, vy¹krtneme

v¹e hny èísli e 8 a nahradíme je nulou, dostaneme èíslo 1617 krát men¹í. Jaké je
pùvodní èíslo?

þHotovo!ÿ zaradoval se Luká¹. þAle a¾ mo
lehké,

nemyslí¹?ÿ

zehøátí,ÿ
musíme

vymyslet

deme?ÿ

Klu i

na

hatu

bylo
A

a¾

Tom

lep¹í

tak

byla
body,

tì¾ké,

s

mìsta,
a

tvoøenou

svùj

ale

kterými

Jak

bylo

dopravy.

Tom

mapu,

byly

nejtedy

poèítaè
ve

které

zastoupena

hodnotou

délky

se
ne-

mnoho.
té

výkonný

projet,

pojejak

tam

vyu¾ít

Sestavili

spojni e

se

ro-

þTeï

pøesnì

zpùsobù

musí

na

Tom.

dostat

htìli

porovnávání

tak

se

vymy¹lené,

výjimeènì

prá e.

jeji h
z

Ono

kombina e

do

jen

tì¾¹í.
nemìli

Luká¹em

mo¾né

se

to

je¹tì

bylo

usmívají í

dostanou.

nastartoval
a dali

þTo

odpovìdìl

esty

a

vyjejí

eny.

Úloha 2. (8 bodù):

Na jdìte nejvýhodnìj¹í

estu pro Toma s Luká¹em. To zna-

mená zpùsob, kterým propo jíte v¹e hny body dohromady a vyu¾ijete pøitom spo jni

s

o nejmen¹í mo¾nou hodnotou.

Po krátké

hvil e se jim povedlo sestavit jednodu hý poèítaèový algoritmus k øe¹ení

úlohy. Spokojeni se svým øe¹ením se vydali na vlak. Po

estì si u¾ pak jen povídali

o nad házejí ím víkendu. Jeli na

hatu do blízký h Jeseníkù, nádherného a starobylého

pohoøí na severu Moravy. Byla to

hata rodièù jednoho z jeji h kamarádù, Va¹ka. Va¹ek

spolu s Katkou a Terkou pøijeli na

hatu ji¾ dopoledne. Tom s Luká¹em se na nì mo

tì¹ili, zvlá¹» proto, ¾e se s Katkou znali z dìtství, ale teï

hodila na ¹kolu v jiném mìstì,
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a tak se s ní èasto nevídali. Pøemý¹leli,

o v¹e hno mù¾ou na

hatì bìhem volný h dnù

podniknout | zajít si na houby, jít do kina v nedalekém mìsteèku nebo rybaøit do blízkého rybníka. Luká¹ zasnìnì vyhlédl z okna na plynou í krajinu. Pøi zpìtném pohledu
do vagónu si pov¹iml kluka v zeleném svetru s velkými kulatými brýlemi, jak usilovnì
hledí do bloèku polo¾eného na malém stoleèku. þPssst,ÿ ¹»ou hl do Toma. þMá¹ lep¹í
výhled. Podívej se,

o tam øe¹í, ÿ za¹eptal. Tom se tedy nenápadnì naklonil a zjistil,

¾e kluk øe¹í matemati ký pøíklad.

Úloha 3. (6 bodù):
Z bodu

P

Je dán tro júhelník

vedeme kolmi e

p, q

ABC , P

AC
|AP Y | + |BP X| = 35◦ .

prùseèík pøímky BC s pøímkou p, Y prùseèík pøímky
velikost úhlu

ACB ,

jestli¾e

C.

je pata vý¹ky z vr holu

na pøímky BC a AC (v tomto poøadí). Ne h» je X
s pøímkou

q.

Vypoèítej

Do klukova pøíkladu byli tak zabraní, a¾ pøejeli

stani i,

èekat

dal¹í

kde
vlak,

mìli

vystupovat.

který

je

doveze

Museli
zpátky.

pak
Byla

tam v¹ak krásná nádra¾ní budova se zdobenou
fasádou. Mìla ozdobná kovová zábradlí, propraované øímsy okolo oken a u ka¾dého okna truhlík s pøekrásnými èervenými mu¹káty. Dominantou
nádra¾í byly velké nádra¾ní hodiny. Tom je

hvíli

sledoval. Pozoroval, jak ruèièky pomalu postupují
vpøed a napadla ho zajímavá otázka. Ruèièky tì hto hodin uká¾ou pøesnì na èísli i ètyøi
dva et ¹est krát za den, jak dlouho by se ètyøka zobrazovala na digitální h hodinká h?

Úloha 4. (6 bodù):

Digitální hodinky ukazují èas v hodiná h a minutá h v 24ho-

dinovém formátu. Kolik minut dennì se na ni h vyskytuje alespoò jedna ètyøka?

Znièehoni þpøifunìlÿ vlak. Klu i ry hle naskoèili a usadili se v pohodlném kupé.
Zbytek

esty vlakem ubìhl bez problémù a veli e ry hle se dostali do malého mìsteèka

jménem Telgart. Od této

hvíle museli jít pì¹ky. Dr¾eli se popisu

esty, který jim dal

Va¹ek. Vy¹li za mìsto, pro¹li skrz louku a pokraèovali po pì¹inì lesem. Po

hvíli do¹li

k roz estí a dali se vpravo smìrem nahoru do kop e. Brzy se ke stez e pøidal svì¾í horský
potùèek. Do¹li ke krásné døevìné

hatì zasazené v prudkém svahu. V¹ude kolem ní rostly

lesní jahody a ve svahu dokon e velké a sladké maliny. Jakmile pøi¹li blí¾e, v¹imli si, ¾e
z komína pomalu stoupá bílý kouø. Tom s Luká¹em vy¹li po s hode h k hlavním dveøím.
Zaklepali a ve¹li. Va¹ek s Katkou sedìli u krbu a Terka se sklánìla nad nìjakými papíry
u psa ího stolu. Poté

o se se v¹emi pøivítali, si Tom pøisedl k ostatním ke krbu. Luká¹

byl zvìdavý a ¹el se kouknout,

o to vlastnì Terka u psa ího stolu dìlá. Hned potom,

o

pøi¹el blí¾ a v¹iml si velkého DÚ na Terèiný h papíre h, zakroutil hlavou. þVíkend, a ty tu
dìlá¹ úkoly. Styï se!ÿ þZa prvé jsou dobrovolné, a za druhé jsou protivnì tì¾ké.ÿ ohradila
se Terka, stále ponoøená do úloh. þProsím tì

. . .,ÿ na to znale

ky Luká¹ a dal se do øe¹ení.

http://kokos.gmk. z
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Petr, Pavel, Patrik a Pepa hráli kulièky. Po kon i hry mìl

Petr o 8 kulièek ménì, ne¾ byla polovina v¹e h kulièek, Pavel mìl pìtinu v¹e h
kulièek a k tomu je¹tì 3 naví , Patrik dvakrát ménì ne¾ Petr a Pepa o jednu
kulièku ví e ne¾ Patrik. Které z dìtí mìlo na kon i hry nejménì a které nejví e
kulièek?

Úloha 6. (7 bodù):

Tro júhelník je skoro pravoúhlý, jestli¾e se alespoò jeden jeho

vnitøní úhel od pravého úhlu li¹í o 15 nebo ménì stupòù. Tro júhelník je skoro
rovnoramenný, jestli¾e se úhly u základny li¹í o 15 nebo ménì stupòù. Existuje
nìjaký tro júhelník, který není skoro pravoúhlý ani skoro rovnoramenný? Zdùvodnìte!

Luká¹ velmi ry hle pøi¹el na první úlohu, ale ta druhá mu dávala zabrat. Trojúhelníky
se kroutily do nepøirozený h tvarù, rýsoval tak urputnì, a¾ zlomil tu¾ku napùl, zkrátka
nevìdìl,

o si s tìmi v¹emi skoro poèít

...

Byla to nakone

Terka, kdo pøi¹el na druhou

úlohu a obdaøila Luká¹e leh e samolibým úsmìvem. Luká¹ s po hroumaným egem si
sedl ke krbu a ura¾enì pozoroval plamínky tanèí í po hoøí ím polenu, ale po

hvíli u¾

se zase zvesela pustil do hovoru s ostatními. Veèer jim pøíjemnì ubíhal, a¾ se nakone
Va¹ek ve svém køesle dlouze protáhl a zívl: þCh e seuumispáaat.ÿ Opravdu u¾ se do ela
pøipozdilo, v¹i hni byli z

esty unavení a shodli se, ¾e je èas jít na kutì.

Øe¹ení úloh 1. série posílejte do 18. 11. 2019 na známou adresu:
KoKoS
Gymnázium Mikulá¹e Koperníka
17. listopadu 526
743 01

Bílove
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Podzimní soustøedìní
Milý øe¹iteli, aby hom Ti je¹tì ví e pøiblí¾ili ná¹ korespondenèní semináø KoKoS a zároveò o enili Tvou snahu, pøipravujeme pro Tebe (a dal¹í øe¹itele) podzimní soustøedìní! Jedná se o 5 dnù vyplnìný h zábavou, hrami, a také pøedná¹kami ze za jímavý h zákoutí h matematiky, kam jsi tøeba je¹tì nikdy nezabloudil.
Ve dne h 20. { 24. listopadu na tebe èeká nabitý program a spousta nový h
pøátel ze semináøe. Soustøedìní se ji¾ tradiènì koná v budovì Domova mláde¾e
pøi Gymnáziu Mikulá¹e Koperníka v Bílov i, a to pod pedagogi kým dohledem
za organiza e studentù gymnázia.
Cena, pro leto¹ek stanovená na 500 Kè, zahrnuje ve¹kerý program vèetnì stravy
a ubytování. Pokud má¹ jakékoliv otázky, neváhej se obrátit na ná¹ email

kosseznam. z,

gmkko-

kde Ti rádi v¹e hno vysvìtlíme. Pokud je Ti v¹e jasné, vyplò na¹i

internetovou pøihlá¹ku, kterou na jde¹ na

http://kokos.gmk. z/soustredeni.

Poté,

o ji obdr¾íme, Ti do nìkolika dnù za¹leme email s podrobnými informa emi.
Tì¹íme se na Tebe!

Organizátoøi

http://kokos.gmk. z
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Memoriál ©árky Pravdové
Memoriál je týmová matemati ká soutì¾ poøádaná Gymnáziem Mikulá¹e Koperníka v Bílov i. Soutì¾ je kon ipovaná pro tøíèlenné nebo ètyøèlenné týmy,
které reprezentují své ¹koly. Ka¾doroènì tato soutì¾ pøipomíná výjimeènou osobu
z øad pedagogù, která dlouhodobì pùsobila na na¹í ¹kole a podlehla zákeøné nemo i.

pravidla soutì¾e
Na zaèátku soutì¾e obdr¾í ka¾dý tým zadání ¹esti pøíkladù. Jakmile tým dospìje u nìkterého z ni h ke správnému, vìt¹inou èíselnému výsledku, dostane
zadání dal¹ího, který je o nì o obtí¾nìj¹í ne¾ pøíklad pøed hozí. Kdo vyøe¹í v èasovém limitu nejví e pøíkladù, vyhrává.
Soutì¾ má dvì kategorie: pro mlad¹í ¾áky z 6. a 7. roèníku a pro star¹í ¾áky
z 8. a 9. roèníku. Ka¾dá ¹kola mù¾e postavit po jednom týmu v kategorii.

datum konání
•

pátek 15. listopadu

místo konání
•

Gymnázium Mikulá¹e Koperníka, 17. Listopadu 526, Bílove

prùbìh ak e
•
•
•
•
•
∗)

pøíjezd a prezen e týmù
slavnostní pøivítání, vysvìtlení pravidel
soutì¾
obìdová pauza
vyhlá¹ení a ukonèení ak e (brzké odpolední hodiny)

Pro v¹e hny úèastníky bude za ji¹tìna drobná svaèinka(pøevzetí pøi pøíjezdu)

a následnì obìd z místní jídelny ZDARMA. V prùbìhu

elé ak e bude za ji¹tìno

i obèerstvení pro doprovod v prostorá h ¹koly s mo¾ností zakoupit si obìd.
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