
XVI. ro£ník BRKOS 2009/2010

Zadání 5. série

Polynomy

Termín odeslání: 29. b°ezen 2010

Úloha 5.1.
Do Silvestra zbývaly dva dny a Mat¥j s Lib¥nkou zrovna sed¥li u snídan¥, kdyº

zazvonil po²´ák. D¥ti mu ihned vyb¥hly v ústrety. Listono² se na n¥ usmál a p°es plot
podal Lib¥nce lístek s novoro£ním P (f) od Akademie hloup¥tínských matematik·.
Lib¥nka si hned v²imla, ºe pro leto²ní polynom P (f) platí P (1) = 2009, P (2) = 2010
a P (3) = 1989, a hned to °ekla Mat¥jovi. A protoºe ho cht¥la po²kádlit, dodala:
�Schváln¥, jestli uhodne², jaký zbytek dává P (f) po d¥lení f2− 3f + 2?� Mat¥j jí po
chvíli správn¥ odpov¥d¥l. Zvládli byste to také?

Úloha 5.2.
Poslední odpoledne roku v¥novali Henry, Lib¥nka, Mat¥j a Bubla výrob¥ chle-

bí£k·. Mat¥j jich nachystal a, Lib¥nka b, Henry c a Bubla d. Najednou Bubla °ekla:
�Také jste p°i²li na to, ºe polynom x6 − ax5 + bx4 − 20x3 + cx2 − dx + 1 má kladné
reálné ko°eny?� Mat¥j se pra²til do £ela: ��e jsem si toho nev²imnul hned!� Jaké
mohly být hodnoty a, b, c, d, aby m¥la Bubla pravdu?

Úloha 5.3.
Do konce roku zbývalo pár minut a z rádia zn¥l proslov leno²ínského starosty,

v n¥mº chválil ob£any své obce za to, jak celý rok p°íkladn¥ leno²ili. Po n¥m se slova
ujal starosta hloup¥tínský, který chválou také ne²et°il. Jeho projev by se jist¥ protáhl
p°es p·lnoc, kdyby nebyl p°eru²en odpo£tem: �Deset, dev¥t, osm, . . . �. Kdyº Mat¥j
ta £ísla usly²el, za£al p°emý²let nad tím, kolik nejvý²e r·zných hodnot z mnoºiny
{1, 2, . . . , 10} m·ºe nabývat polynom P (x) pátého stupn¥ s celo£íselnými koe�cienty
pro celo£íselná x. Dokázali byste mu poradit?

Úloha 5.4.
Protoºe ²ly d¥ti spát pozd¥, probudil je aº kolem desáté hodiny Henry: �Vstávat

a cvi£it! Jak na Nový rok, tak po celý rok! I mozek se musí tuºit! Schváln¥ jestli
zjistíte, pro která n > 1 je polynom xn(n−1) + xn(n−2) + · · ·+ xn + 1 ireducibilní nad
Q?�
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Úloha 5.5.
Zabouchání na dve°e vytáhlo Koumu od po£íta£e. Zeptal se: �Kdo je tam?�

Z druhé strany se ozvalo: �Rekurze!� Kouma ale v¥d¥l, ºe je to �ouma a ºe mu
nejspí² nese zajímavou úlohu. A nemýlil se. Na papírku, který mu kamarád p°edal,
stálo:

Posloupnost a1, a2, . . . je dána vztahy a1 = 46, a2 = 33, an+2 = 2an+1 − an + 2.
Najd¥te v²echna i taková, ºe ai je druhou mocninou p°irozeného £ísla.

Úloha 5.6.
O hloup¥tínských nám¥stích a jejich zajímavých tvarech jiº bylo napsáno mnoho

knih a je²t¥ v¥t²í po£et matematických úloh. Je proto h°íchem, ºe je stále opomíjeno
Nám¥stí distributivity. Leºí v severní £ásti Hloup¥tína a má tvar trojúhelníka ABC.
Druhý nejzajímav¥j²í fakt týkající se tohoto nám¥stí je, ºe stejná rovnob¥ºka, která
prochází Hloup¥tínskou radnicí, vede p°esn¥ t¥ºi²t¥m tohoto nám¥stí. Ten úpln¥
nejzajímav¥j²í fakt je, ºe kdyº pr·se£íky zmín¥né rovnob¥ºky se stranami AB, AC
ozna£íme po °ad¥ M , N , pak platí |MB|

|MA| + |NC|
|NA| = 1. Um¥li byste dokázat úpln¥

nejzajímav¥j²í fakt pomocí druhého nejzajímav¥j²ího faktu?

Úloha 5.7.
Starostu Leno²ína a Hloup¥tína nespojuje oby£ejný telefonní kabel, ale tzv. £er-

vená linka. Z Leno²ína do O²klivína vede linka zelená, zkrátka v²ech 42 vesnic v okolí
Hloup¥tína je pospojováno telefonními linkami n¥které ze £ty° barev (kaºdé dv¥ ves-
nice jsou spojeny linkou n¥jaké barvy a kaºdá barva je pouºita alespo¬ jednou).
Dokaºte, ºe lze vybrat n¥kolik vesnic tak, aby linky mezi nimi byly práv¥ t°í barev.

Svá °e²ení posílejte na adresu:
BRKOS

P°írodov¥decká fakulta MU
Kotlá°ská 2
611 37 Brno

nebo uploadujte na na²ich stránkách:
http://bart.math.muni.cz/~brkos.
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