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Matematická m e t a olympiáda 
Otiskujeme třetí čtveřici úloh 3. ročníku této soutěže. 

Úloha 33. Dokažte, že ke každému přirozenému číslu n lze nalézt přirozené číslo, 
jehož dekadické vyjádření obsahuje jen cifry 1,2 a které je násobkem čísla 2n. 

Úloha 34. Určete všechny polynomické funkce, které splňují podmínku 

(Wx)f(2x)=f'(x).f"(x). 

Úloha 35. V rovině je dáno 6 bodů, z nichž žádné tři neleží v přímce. Pak lze mezi nimi 
najít tři takové, že jimi daný trojúhelník má aspoň jeden vnitřní úhel velikosti g 30°. 
Dokažte a rozveďte v problémovou situaci. 

Úloha 36. Sestavte plán vyučovací hodiny, v které seznámíte lóleté žáky s tematikou 
funkce „celá část" (znak [ ]) a funkcí z ní odvozených. Naznačte řešení aspoň jedné 
rovnice obsahující takové výrazy jako např. [2x — 1]. 

Metodicky zpracovaná řešení zašlete redakci PMFA nejpozději do konce srpna 1974. 

Jan Vyšín 

Fyzikální m e t a olympiáda 
Úlohy k řešení: 

• T 9: Doba kmitu matematického kyvadla je rovna T = 2n ^J(ljg) za předpokladu 
že kyvadlo koná jednoduchý pohyb kmitavý, tj. q> = sin cp (cp měřeno v radiánech). 

a) Určete relativní chybu pro výchylku cp < 5°. 
b) Kyvadlo bylo vychýleno o úhel a = 30°. Určete, jak se změnila doba kmitu. 

• T 10: Označme hmotnost paliva v raketě mp a hmotnost užitečného nákladu mn; 
celková hmotnost je m0 = mn + mp. Označme dále z = mp/mn. 

a) Dokažte, že účinnost rakety je 

nebo 

™n І 2 mo 
rj = cc. - — . l n 2 — 

m0 - mn mn 

ц = OL - l n 2 (1 + z) 
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