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„Dôležitá vec je neprestať sa pýtať“

(Albert Einstein) 

1. Ak by bol pondelok v roku 2012 6.4., tak aký deň by bol 6.4. v roku 1994 ? 

2. Ak 29 žiab chytí 29 múch za 29 minút, koľko žiab chytí 87 múch za 87 minút ? 

3. Koľko je takých 3-ciferných čísel, ktoré  vo svojom dekadickom zápise obsahujú  
aspoň jednu trojku ?

4. Majme ručičkové hodiny s hodinovou, minútovou a sekundovou ručičkou. Koľkokrát 
za deň sa stane, že sekundová ručička bude osou uhla medzi minútovou a hodinovou 
ručičkou? ( Aj nulový uhol je uhol :).)  

5. Zostáva nám už len posledné písmeno – logicky je to písmeno E. 
Uvažujme teda o písmene E, tak ako je načrtnuté na obrázku. 
Označme si úsečku NT ako a, úsečku TR ako b, úsečku NR ako 
c. A máme dané nasledovné: a=1 ;  b2=5+2.√3 ;  c2=8+4.√3 . 
Otázka je samozrejme veľmi jednoduchá: aký uhol zvierajú 
priamky NR a OT ? (pozn.: uhol, ktorý priamky zvierajú je ten 
menší z dvojice) 

6. Pán Adamec, prezývaný LORD KRÁSA, sa vďaka veľkým zárobkom rozhodol kúpiť 
si šperk z čistého zlata. Šperk  si chcel spraviť na mieru, preto si kúpil zlatú tehličku 
tvaru kvádra s rozmermi 30, 14, 7 cm. Kváder vybrúsil do tvaru telesa , ktoré sa skladá 
z pravidelného šesťbokého hranola s  výškou 2cm, stranou dĺžky 3 cm a dvoch 
zhodných 6-bokých ihlanov s výškou  14 cm. Aká je hmotnosť odpadu, ak 1 liter zlata 
váži 19,6 kg. 

7. Na divokom Muráni sa schyľovalo k záverečnému boju. Roderik a Filip sa dohodli, že 
si zahrajú ich obľúbený poker a porazený musí navždy opustiť mesto. Na Muráni sa 
hrá jedine Muráň Hold´em. Tá sa hrá medzi dvoma hráčmi nasledovne: v balíčku je 
sedem kariet s číselnými hodnotami od 0 po 6. Na začiatku každý hráč dostane dve 
karty. Ak chce, tak si môže zobrať ešte jednu kartu, je to však risk. Vyhráva totiž hráč 
s najväčším súčinom kariet. Roderik si teda v hre potiahol aj tretiu kartu a pousmial sa. 
Filip, ktorý mal na ruke karty s hodnotou 2 a 6, si teda potiahol ešte jednu kartu. Aká 
je pravdepodobnosť, že Filip vyhrá, ak vie, že Roderik  nemal medzi prvými dvoma 
kartami, kartu s hodnotou 0 ?
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8. Pán inšpektor mal za úlohu zistiť vek troch dcér v jednom rodinnom dome. Keď tieto 
roky vynásobil, získal súčin 72. Keď ich spočítal, získal číslo ich domu. Táto 
informácia mu nestačila a matka povedala, že najstaršia z dcér má mačku s čiernym 
chvostom. Teraz už vedel určiť ich vek. Viete to aj vy ?  (Vek dcér sa líši počtom 
rokov). 

9. Majme dve zhodné kružnice (každú s polomerom 1) 
tak, že stred každej z nich leží na druhej kružnici (ako 
na obrázku). Teraz sa tu dajú zostrojiť tri úsečky, 
ktorých dĺžky sú √2 ;√3 a √5 .Tak ich zostrojte. A 
nielen to! Aj to poriadne označte, vyfarbite,… 
VYSVETLITE.

10. Opravovatelia TMS sú štyria : Aďo, Dávid, Jakub a Maťo. Každý z nich býva 
v jednom zo štyroch miest: Banská Bystrica, Stará Sásová, Štúrovo alebo Vlkanová. 
Každý chová iné zvieratko: kocúra, mačku, papagája alebo rybičky. Každý sa venuje 
inej voľnočasovej aktivite: florbal, hokej, parkour a šach. A každý pije niečo iné: čaj, 
kávu, kofolu a vodu. Určte, kto kde býva, aké má zviera, čomu sa venuje a čo pije, ak 
viete, že: Ten, kto hrá florbal pije kávu. Osoba, ktorá chová rybičky pije kofolu. 
Bystričan má kocúra. Dávid sa venuje parkouru. Chovateľ mačky pije kávu. Dávid 
pije vodu. Jakub nepije kofolu. Maťo nebýva vo Vlkanovej. Aďo býva v Štúrove. 
Obyvateľ Starej Sásovej hrá florbal. Vlkanovčan hrá hokej. 

Poznámka:  Z technických príčin budú vzorové riešenia zverejnené na internete 
v priebehu nasledujúcich niekoľkých dní.

    


