
62. ročník Matematickej olympiády
2012/2013

Úlohy krajského kola kategórie C

1. V tanečnej sa zišla skupina chlapcov a dievčat. Každý z prítomných 15 chlapcov
pozná práve 4 dievčatá a každé dievča pozná práve 10 chlapcov. (Známosti sú
vzájomné.) Dokážte, že ľubovoľní dvaja chlapci majú aspoň dve spoločné známe.

2. Vnútri rovnobežníka ABCD je daný bodK a v páse medzi rovnobežkami BC a AD
v polrovine opačnej k CDA je daný bod L. Obsahy trojuholníkov ABK, BCK,
DAK a DCL sú SABK = 18 cm2, SBCK = 8 cm2, SDAK = 16 cm2, SDCL =
= 36 cm2. Vypočítajte obsahy trojuholníkov CDK a ABL.

3. Nájdite všetky dvojice celých kladných čísel a a b, pre ktoré je číslo a2 + b o 62
väčšie ako číslo b2 + a.

4. Určte najmenšie celé kladné číslo v, pre ktoré platí: Medzi ľubovoľnými v vrcholmi
pravidelného dvadsaťuholníka možno nájsť tri, ktoré sú vrcholmi pravouhlého
rovnoramenného trojuholníka.

Krajské kolo kategórie C sa koná

v utorok 9. apríla 2013

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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