
61. ročník Matematickej olympiády
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Úlohy obvodného kola kategórie Z9
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G1. Daný je kosodĺžnik ABCD ako na obrázku. Po
strane AB sa pohybuje bod E a po strane DC sa
pohybuje bod G tak, že úsečka EG je stále rovno-
bežná s AD. Keď bol priesečník F úsečiek EG a DB
v pätine uhlopriečky DB (bližšie k bodu D), bol
obsah vyfarbenej časti kosodĺžnika o 1 cm2 väčší, ako
keď bol F v dvoch pätinách DB (opäť bližšie k D).
Určte obsah kosodĺžnika ABCD.

2. Snehulienka má na záhrade 101 sadrových trpaslíkov zoradených podľa hmotnosti od najťažšieho
po najľahšieho, pričom rozdiel hmotností každých dvoch susedných trpaslíkov je rovnaký. Raz
Snehulienka trpaslíkov vážila a zistila, že prvý (teda najťažší) trpaslík váži presne 5 kg. Snehulienku
však najviac prekvapilo, že keď na váhu postavila všetkých trpaslíkov od 76. po 80., vážili dokopy
rovnako ako všetci trpaslíci od 96. po 101. Koľko váži najľahší trpaslík?

3. Turistický oddiel usporiadal trojdňový cyklistický výlet. Prvý deň chceli prejsť 13 celej plánovanej
trasy, ale prešli o 4 km menej ako chceli. Druhý deň chceli prejsť viac: polovicu zvyšku, ale prešli
o 2 km menej ako chceli. Tretí deň však všetko dobehli a prešli 1011 zvyšku trasy a ešte 4 km, takže
dorazili do plánovaného cieľa. Aká dlhá bola trasa a koľko prešli prvý, druhý a tretí deň?

4. Organizátor výstavy
”
Staviam, staviaš, staviame“ rozdelil výstavu na dve časti:

”
Vývoj stavebných

techník“ a
”
Budovy z iného uhla“. Keďže ho zaujímala reakcia návštevníkov, vyplnil každý návštev-

ník pri odchode jednoduchý dotazník. Vyplynuli z neho tieto zaujímavé skutočnosti:

• medzi tými, ktorým sa páčila prvá časť, bolo 96% takých, ktorým sa páčila aj druhá časť;
• medzi tými, ktorým sa páčila druhá časť, bolo 60% takých, ktorým sa páčila aj prvá časť;
• medzi všetkými návštevníkmi bolo 59% takých, ktorým sa nepáčila ani prvá ani druhá časť.

Koľko percent všetkých návštevníkov uviedlo, že sa im páčila prvá časť výstavy?

Obvodné kolo kategórie Z9 sa koná

v stredu 25. januára 2012

tak, aby začalo dopoludnia najneskôr o 10:00 a aby súťažiaci mali na riešenie úloh
4 hodiny čistého času. Za každú úlohu môže súťažiaci získať 6 bodov. Úspešným
riešiteľom je ten žiak, ktorý získa 12 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 14:00 dostupné na internetových adresách
www.olympiady.sk a skmo.sk.

Prosíme o zaslanie opravených riešení obvodných kôl aj s výsledkovou listinou predse-
dom KKMO alebo nimi poverenej osobe do 20. februára.
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