
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012

Úlohy obvodného kola kategórie Z8

1. Divadelný súbor uviedol počas sezóny tridsaťkrát
”
Večer plný improvizácie“. Fi-

loména, obdivovateľka hlavného hrdinu, si na začiatku sezóny vypočítala, koľko
by dokopy minula peňazí, keby chodila na každé predstavenie. Po niekoľkých
predstaveniach však vstupné nečakane vzrástlo o 6 €. Neskôr získal súbor sponzora
a túto novú cenu znížil o 8,50 €. Na konci sezóny Filoména mohla povedať, že
nevynechala ani jedno predstavenie a na vstupné minula presne toľko, koľko si
vypočítala na začiatku sezóny. Koľkokrát išla Filoména na predstavenie za vstupné
v pôvodnej výške?

2. Nájdite najmenšie také prirodzené číslo, že jeho polovica je deliteľná tromi, jeho
tretina je deliteľná štyrmi, jeho štvrtina je deliteľná jedenástimi a jeho polovica
dáva po delení siedmimi zvyšok 5.
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3. Je daný trojuholník ABC, ktorého náčrt vidíte na
obrázku. Na strane AB leží bod X a na strane BC
leží bod Y tak, že CX je ťažnica, AY je výška a XY
je stredná priečka trojuholníka ABC. Vypočítajte
obsah trojuholníka vyznačeného na obrázku sivou
farbou, ak obsah trojuholníka ABC je 24 cm2.

Obvodné kolo kategórie Z8 sa koná

v stredu 11. apríla 2012

tak, aby začalo dopoludnia najneskôr o 10:00 a aby súťažiaci mali na
riešenie úloh 2 hodiny čistého času. Za každú úlohu môže súťažiaci
získať 6 bodov. Úspešným riešiteľom je ten žiak, ktorý získa 9 alebo
viac bodov. Počas súťaže nie je dovolené použiť kalkulačky ani žiadne
iné elektronické prístroje a žiadne písomné materiály. Tieto údaje sa
žiakom oznámia pred začiatkom súťaže.

Riešenia úloh budú v deň súťaže od 12:00 dostupné na internetových
adresách www.olympiady.sk a skmo.sk.

Prosíme o zaslanie výsledkových listín obvodných kôl predsedom
KKMO alebo nimi poverenej osobe.
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