
62. ročník Matematickej olympiády, 2012/2013

Úlohy obvodného kola kategórie Z5

1. Na tábore sa skauti vážili na starodávnej váhe. Vedúci ich upozornil, že váha síce
neváži správne, ale rozdiel medzi skutočnou a nameranou hmotnosťou je vždy
rovnaký. Mišovi váha ukázala 30 kg, Emilovi 28 kg, ale keď si stúpli na váhu obaja
naraz, ukázala 56 kg. Aká bola skutočná hmotnosť Miša a Emila?

2. Na obrázku je stavba zlepená zo 14 rovnakých kocôčok.
Stavbu chceme zo všetkých strán ofarbiť, teda aj zospodu.
Aká bude celková spotreba farby, keď 10 mililitrov farby stačí
na ofarbenie jednej celej kocôčky?

3. Radka dostala ráno v deň svojich narodenín veľké balenie lentiliek. Každý deň
poobede lentilky maškrtila, a to tak, že v pracovný deň (t. j. mimo víkendu) si
vzala vždy 3 lentilky a každú sobotu aj nedeľu si ich vzala 5. Istý deň večer zistila,
že zjedla práve 111 lentiliek. Ktorý deň v týždni mohla mať Radka narodeniny?
Nájdite obe možnosti.

Obvodné kolo kategórie Z5 sa koná

v stredu 23. januára 2013

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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