
30. TURNAJ MĚST – podzimní část

(Kategorie SENIOR – přípravné úlohy)

1. Aleš má v několika krabicích rozdělené koláče, má přitom zapsáno kolik
koláčů je v každé krabici. Bedřich vzal po jednom koláči z každé krabice a
všechny je položil na první talíř, pak opět vzal po jednom koláči (z každé
neprázdné krabice) a položil je na druhý talíř atd., dokud nebyly všechny
koláče rozmístěny na talířích. Poté si Bedřich zapsal, kolik koláčů je na
každém talíři. Dokažte, že počet různých čísel, které si zapsal Aleš, je roven
počtu různých čísel, které si zapsal Bedřich.

(3 body)

2. V oboru reálných čísel řešte soustavu rovnic (n > 2)
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(3 body)

3. Do kružnice o poloměru 2 je vepsán třicetiúhelník A1A2 . . . A30. Dokažte,
že na každém z oblouků A1A2, A2A3, . . . , A30A1 dané kružnice (neobsahu-
jící žádný vrchol třicetiúhelníku) lze po řadě vybrat body B1, B2, . . . , B30
tak, že obsah šedesátiúhelníku A1B1A2B2 . . . A30B30 je číselně roven obvodu
třicetiúhelníku A1A2 . . . A30.

(4 body)

4. Rozhodněte, zda existuje aritmetická posloupnost tvořená pěti různými při-
rozenými čísly, jejichž součin je 2008. mocninou některého přirozeného čísla.

(4 body)

5. Na čtverečkovaném papíru je nakresleno několik pravoúhelníků, jejichž strany
leží na přímkách tvořící síť na papíru. Každý z pravoúhelníků je tvořen li-
chým počtem čtverečků a současně žádné dva pravoúhelníky nemají spo-
lečný čtvereček této sítě. Dokažte, že tyto pravoúhelníky je možno obarvit
čtyřmi barvami tak, že pravoúhelníky téže barvy nemají společné hraniční
body

(4 body)



30. TURNAJ MĚST – podzimní část

(Kategorie JUNIOR – přípravné úlohy)

1. V deseti krabičkách jsou pastelky (v každé krabičce je přitom aspoň jedna).
Počty pastelek v jednotlivých krabičkách jsou navzájem různé, přičemž pas-
telky v každé krabičce mají po dvou odlišnou barvu. Dokažte, že z každé
krabičky lze vybrat po jedné pastelce tak, že všechny vybrané pastelky se
navzájem liší barvou.

(3 body)

2. Je dáno 50 navzájem různých přirozených čísel, z nichž 25 není větších než
50 a zbylých 25 čísel je větších než 50 a současně žádné z nich není větší
než 100. Žádná dvě z těchto čísel se přitom neliší právě o 50. Určete součet
daných čísel.

(3 body)

3. Do kružnice o poloměru 2 je vepsán ostroúhlý trojúhelník A1A2A3. Dokažte,
že na kratších obloucích A1A2, A2A3, A3A1 této kružnice lze po řadě vybrat
body B1, B2, B3 tak, že obsah šestiúhelníku A1B1A2B2A3B3 je číselně roven
obvodu trojúhelníku A1A2A3.

(4 body)

4. Jsou dána tři navzájem různá přirozená čísla, přičemž jedno z nich je rovno
aritmetickému průměru zbylých dvou čísel. Rozhodněte, zda součin těchto
tří čísel může být roven 2008. mocnině některého přirozeného čísla.

(4 body)

5. Několik běžců vystartovalo současně ze stejného konce přímé běžecké dráhy.
Každý z nich přitom běžel jinou (konstatní) rychlostí. Jakmile každý z nich
doběhl na konec dráhy, okamžitě se otočil a běžel po dráze zpět. Po doběh-
nutí na opačný konec dráhy se opět otočil a běžel zpět atd. Po určitém čase
se všichni běžci opět setkali ve stejném místě. Dokažte, že se všichni běžci
na dráze takto setkávali i dále.

(4 body)


