
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014

Úlohy krajského kola kategórie B

1. V obore reálnych čísel vyriešte sústavu rovníc

x2 + 6(y + z) = 85,

y2 + 6(z + x) = 85,

z2 + 6(x+ y) = 85.

2. Janko napísal na tabuľu niekoľko rôznych prvočísel (aspoň tri). Keď sčítal ľubovoľné
dve z nich a tento súčet zmenšil o 7, bolo výsledné číslo medzi napísanými. Ktoré
čísla mohli na tabuli byť?

3. Nad stranami BC a AB ostrouhlého trojuholníka ABC sú zvonka zostrojené
polkružnice k a l. Označme postupne D a E priesečníky výšok z vrcholov A a C
s polkružnicami k a l (výškami rozumieme priamky). Dokážte, že platí |BE| =
= |BD|.

4. V každom políčku tabuľky 8×8 je napísané jedno nezáporné celé číslo tak, že každé
dve čísla, ktoré sú na políčkach súmerne združených podľa jednej či druhej uhlo-
priečky, sú rovnaké. Súčet všetkých 64 čísel je 1 000, súčet 16 čísel na uhlopriečkach
je 200. Dokážte, že súčet čísel v každom riadku aj stĺpci tabuľky je nanajvýš 300.
Platí rovnaký záver aj pre číslo 299?

Krajské kolo kategórie B sa koná

v utorok 8. apríla 2014

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 10 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.
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