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I No vice
38. MEDNARODNA MATEMATIČNA
OLIMPIADA
Kot običajno, je bila tudi letošnja matematična olimpiada julija, kar je v
Argentini ravno sr ed i zimskih počitnic. Da bi tekmovalci Matjaž Konvalinka, Matija Mazi in Tadej Starčič z Gimnazije Bežigrad, Martin Milanič
z Gimnazije Koper, Matjaž Titan z Gimnazije Murska Sobota, Andrej Vodopivec s 1. gimnazij e v Celju ter vodja ekipe Matjaž Željko s Fakultet e za
matematiko in fiziko skok v zimo sredi poletja kar najbolj e pr estali, smo
se pred odhodom v Mar del Plato za nekaj dni ustavili v Buenos Airesu.
V tem č as u je Darjo Felda s Fakultete za elektrotehniko skupaj z ost alim i
čl ani mednarodne t ekmovalne komisije pripravil šest nalog , s katerimi so
si tekmovalci popestrili dopoldneva 24. in 25. julija. Med nalogami sta
bili tudi naslednji dv e:
V polja matrike razsežnosti n x ti postavimo elemente iz množice S =
= {1, 2, , 2n - 1} . Tako matriko im enuj emo srebrna,1 če za vsak
i = 1,
, n unija i-t e vrstice in i-tega stolpca vsebuj e vs e eleme nt e
iz množice S. P okaž i:

1.

a) Za n = 1997 srebrna matrika ne obstaja.
b) Srebrne m atrike obstajajo za
Poišči

2.

neskončno

mnogo vrednosti

vse pare (a, b) naravnih števil a in b, ki

ti ,

zadoščajo enačbi

Ekipa Slovenije je tokrat dosegla največji uspeh, od kar nastopamo samostojno. Matjaž Konvalinka in Matjaž Titan sta osvojila bronasti medalji,
Martin Milanič in Tadej St arči č pa sta prejela pohvali.
Zahvala za uspehe naših olimpijcev in tekmovalcev na drugih t ekmovanjih gre predvsem učiteljem-mentorjem, ki mladim n adobudnežem
pomagajo pri spoznavanju matematike. Nastop na olimpiadi so omogočili
Ministrstvo za šolstvo in šp ort , Ministrstvo za znanost in tehnologijo t er
sponzorji Mura iz Murske Sobote, Herm es Softlab iz Ljubljane in Modna
kravata Gjergj ek iz Murske Sobote.
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