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Zadání 3. série

Termín odeslání: 7. ledna 2008

Úloha 3.1

Jednou Mat¥j pou²t¥l se svými kamarády venku draka, málo se oblékl
a nastydl. V hore£kách ulehl do postele a zdály se mu bláznivé sny. V jednom z nich se hádaly rovnob¥ºky s r·znob¥ºkami o to, kdo je vzne²en¥j²í,
krásn¥j²í, u²lechtilej²í a také uºite£n¥j²í. Zdálo se, ºe tuto bitvu r·znob¥ºky
vyhrály, kdyº vyk°ikly argument: Existuje snad v rovin¥ kone£ná mnoºina
bod· s vlastností, ºe pokud z ní vybereme libovolné dva r·zné body A a B ,
potom v této mnoºin¥ existují r·zné body C a D, kde {A, B} =
6 {C, D},
takové, ºe AB je rovnob¥ºná s CD ?
Kdyº se Mat¥j probral z blouzn¥ní, vypráv¥l tento sen Lib¥nce. Ta mu
dokázala, ºe taková kone£ná mnoºina vskutku existuje, tudíº argument r·znob¥ºek se obrátil proti nim.
Dokázali byste to také?
Úloha 3.2

Kouma s oumou zrovna sed¥li u ohýnku, kde pálili nat¥ po sklizni brambor. V popelu opékali brambory a uº se t¥²ili na tuto dobr·tku. Kdyº v²ak
byly brambory hotové, na²li jich chlapci pouze sedm. Za£ali se tedy hádat,
kdo jich kolik dostane. Sly²el to pan oumálek a rozsoudil je: Víc brambor
dostane ten, kdo první dokáºe, ºe n¥které z £ísel 7, 77, 777, 7777, 77777, . . . je
d¥litelné £íslem 2007.
Dokázali byste to také?
Úloha 3.3

Kdyº uº Mat¥j b¥hem svého stonání p°e£etl v²echny kníºky Harryho
Pottera, Bigglesse i Správných p¥tek, za£al se stra²liv¥ nudit. Na²t¥stí se
akorát vrátila Lib¥nka ze ²koly a °ekla mu, ºe si s ním p·jde zahrát ²achy.
Mat¥je v²ak klasické ²achy nebavily, a tak za£al vymý²let r·zné ´ulpachoviny.
Lib¥nka mu zrovna dávala ²ach, kdyº na ni Mat¥j vyba s úlohou: Do ²achovnice 8x8 polí jsou napsaná po °ádcích £ísla 1, 2, . . . , 64, tedy v prvním
°ádku jsou £ísla 1, . . . , 8, ve druhém 9, . . . , 16 a v posledním 57, . . . , 64. Na
²achovnici je rozmíst¥no 8 v¥ºí tak, ºe se ºádné dv¥ neohroºují (v¥ºe se pohybují po °ádcích a po sloupcích). Jakých hodnot m·ºe nabývat sou£et £ísel
polí, na kterých jsou v¥ºe umíst¥né?
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Kdyº se Lib¥nka zamyslela, Mat¥j záke°n¥ vym¥nil gurky, aby se vymanil ze zapeklité situace.
Dokázali byste vy°e²it p°íklad, který zadal Mat¥j Lib¥nce?
Úloha 3.4

Henry Klevr se vracel dom· z práce a nesl si v ruce jakýsi drát¥ný model.
Kdyº ho Mat¥j s Lib¥nkou spat°ili, nechali ²achy být a b¥ºeli se podívat, co
Henry zajímavého donesl.
Byl to model rota£ního kuºele, kterému byla vepsána koule. Této kouli
byl opsán válec tak, ºe podstavy kuºele a válce leºely ve stejné rovin¥. Mat¥j
s Lib¥nkou se hned ptali, k £emu to slouºí? Henry pravil, ºe jim to prozradí,
aº dokáºí, ºe objemy kuºele a válce se nemohou rovnat, a je²t¥ aº také ur£í,
jaká je nejmen²í moºná hodnota podílu objem· kuºele a válce.
Poradili byste si i s tímto p°íkladem?
Úloha 3.5

Kdyº se Kouma vrátil ve£er dom·, za²el si zahrát Solitaire. Na kaºdém polí£ku hrací plochy krom¥
centrálního je gurka. Hrát se m·ºe tzv. skákáním
bu¤ v horizontálním nebo ve vertikálním sm¥ru. Skákání spo£ívá v tom, ºe gurka ze stávajícího polí£ka
p°esko£í v jednom z vý²e uvedených sm¥r· p°es jednu
gurku na volné polí£ko, p°i£emº p°esko£enou gurku odstraníme z hrací plochy.
Je moºné skon£it hru s jedinou gurkou nacházející se na polí£ku ozna£eném k°íºkem?
Úloha 3.6

Hmm, to ouma nem¥l na hry ani pomy²lení. Musel je²t¥ ud¥lat úkoly
do ²koly. M¥l najít v²echna °e²ení rovnice (n + 1)k − 1 = n!, kde n, k ∈ N.
Pomozte oumovi vypo£ítat tento p°íklad.
Úloha 3.7

Henry se ve£er vydal do hosp·dky povykládat s místními u p¥nivého
moku nejmenované zna£ky hloup¥tínského piva. Kdyº uº m¥li pánové n¥co
vypito, rozhodli se, ºe si p·jdou zahrát kulábr, coº je hra podobná na²emu
kule£níku, akorát se hraje na kruhovém kule£níkovém stole bez d¥r. Henry
samoz°ejm¥ vyhrával a chlapy uº to p°estávalo bavit. A tak mu vymysleli
zapeklitý úkol. Prý si s nimi dal²í hru m·ºe zahrát aº tehdy, co dokáºe, ºe
pokud koule projde n¥jakým bodem na stole t°ikrát, projde jím nekone£n¥
mnohokrát (p°edpokládejte, ºe koule se od mantinel· stolu odráºí tak, ºe
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úhel odrazu je stejný jako úhel dopadu a ºe se koule po uvedení do pohybu
jiº nikdy nezastaví).
Poda°í se vám dokázat i tento p°íklad?

Svá °e²ení posílejte na adresu
BRKOS
P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno
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