
63. ročník Matematickej olympiády, 2013/2014

Úlohy krajského kola kategórie A

1. Nájdite všetky celé kladné čísla, ktoré nie sú mocninou čísla 2 a ktoré sa rovnajú
súčtu trojnásobku svojho najväčšieho nepárneho deliteľa a päťnásobku svojho
najmenšieho nepárneho deliteľa väčšieho ako 1.

2. V rovine sú dané dve kružnice k1(S1, r1) a k2(S2, r2), pričom |S1S2| > r1 + r2.
Nájdite množinu všetkých bodov X, ktoré neležia na priamke S1S2 a majú tú
vlastnosť, že úsečky S1X, S2X pretínajú postupne kružnice k1, k2 v bodoch,
ktorých vzdialenosti od priamky S1S2 sa rovnajú.

3. Nájdite všetky trojice reálnych čísel x, y a z, pre ktoré platí
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4. Volejbalového turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev, každé hralo proti každému práve
raz. V jednotlivých piatich kolách prebiehali v tom istom čase vždy tri zápasy na
troch kurtoch 1, 2 a 3. Koľko bolo možností pre rozpis takého turnaja? Rozpisom
rozumieme tabuľku 3 × 5, v ktorej pre i ∈ {1, 2, 3} a j ∈ {1, 2, 3, 4, 5} je na
pozícii (i, j) uvedená dvojica družstiev (bez určenia poradia), ktoré hrali proti
sebe v j-tom kole na kurte číslo i. Namiesto dekadického zápisu výsledného čísla
stačí uviesť jeho rozklad na súčin prvočísel.

Krajské kolo kategórie A sa koná

v utorok 14. januára 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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