
61. ročník Matematickej olympiády, 2011/2012

Úlohy obvodného kola kategórie Z7

1. Peter a Karol spolu hrali veľa partií dámy. Dohodli sa, že za výhru si hráč pripočíta
3 body, za prehru si 2 body odčíta a za remízu sa žiadne body nepripočítavajú ani
neodčitujú. Petrova sestra chcela vedieť, koľko už Peter a Karol odohrali partií
a kto vedie, ale dozvedela sa iba, že Peter šesťkrát vyhral, dvakrát remizoval
a niekoľkokrát prehral a Karol má práve 9 bodov. Zistite, koľko partií chlapci
hrali a kto práve teraz vedie.

2. V trojuholníku ABC sa osi jeho vnútorných uhlov pretínajú v bode S. Uhol BSC
má veľkosť 130◦ a uhol ASC má 120◦. Zistite veľkosti všetkých vnútorných uhlov
trojuholníka ABC.

3. Trojciferné prirodzené číslo budeme nazývať párnomilné, ak obsahuje dve párne
cifry a cifru 1. Trojciferné prirodzené číslo budeme nazývať nepárnomilné, ak
obsahuje dve nepárne cifry a cifru 2. Zistite, koľko je všetkých trojciferných párno-
milných a koľko nepárnomilných čísel.

Obvodné kolo kategórie Z7 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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