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Úloha 2.1. Uº je podzim a Mat¥j se dneska rozhodl, ºe je správný £as na to, aby zoral

svoje £tvercové polí£ko. Ale nebyl by to Mat¥j, kdyby to oral p¥kn¥ po °ádcích. Jak po
prvních 10 minutách pole vypadalo po Mat¥jov¥ zorání? Byly na n¥m t°i zorané linky,
kaºdá za£ínala i kon£ila na jednom z okraj· pole a ºádné dv¥ se neprotínaly. Prodlouºením
t¥chto linek ²lo získat trojúhelník, jehoº vrcholy byly mimo pole. A Mat¥je hnedka napadlo,
jak by se dal sestrojit st°ed kruºnice vepsané tomuto trojúhelníku a uº k°i£el na Lib¥nku,
a´ mu s tím p°íkladem jde pomoct. (Konstrukci smíte provád¥t pouze na poli.)
Úloha 2.2. Lib¥nka Mat¥j·v p°íklad hrav¥ vy°e²ila a samoz°ejm¥ cht¥la Mat¥je taky

popíchnout n¥jakým p°íkladem a uº vymý²lela.  Mat¥ji, vidí² tamhle ty t°i pampeli²ky,
jak ti tu krásn¥ tvo°í tojúhelník? Jenom pomocí kruºítka nalezni patu kolmice z první
pampeli²ky na p°ímku, kterou tvo°í druhé dv¥ pampeli²ky, zvládne² to?
Úloha 2.3. A kde tou dobou v¥zel jejich tatínek Henry? Zrovna se pokou²el p°ijít na to,

kde se tady vzaly ty kruhy v obilí. Byly dva a protínaly se. Po chvilce ho to p°estalo bavit,
beztak to byli zase n¥jací mimozem²´ani a rad¥ji si sám pro sebe vymyslel úlohu. Dokáºu
pouze pomocí pravítka sestrojit st°ed jednoho z kruh·? (Mám k dispozici pouze pravítko
bez rysky, které nemá ani m¥°ítko, pouze umí vytvo°it p°ímku procházející dv¥ma danými
body.)
Úloha 2.4. Mat¥j s Lib¥nkou sed¥li po náro£ném orání a k tomu je²t¥ p°emý²lení s £ajem

na terase, kdyº vzal Mat¥j najednou £tvercový papír
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po p°eloºení. e to nestihne² d°ív, neº si nachystám

sva£inu? Pom·ºete trochu Lib¥nce, a´ se Mat¥j diví, jak je ²ikovná?
Úloha 2.5. Kouma s oumou sed¥li takhle ve£er u televize a tam b¥ºel n¥jaký zvlá²tní

po°ad. Okolo kulatého stolu tam sed¥la v libovolném po°adí p°irozená £ísla 1 aº 10. A
Koumovi to nedalo a uº dával úkoly oumovi:  oumo, dokaº, ºe zde existuje £íslo, které
v sou£tu se svými sousedy dává alespo¬ 17. A platí to i pro 18? A co pro 19?
Úloha 2.6. Hnedka po vy°e²ení to kluci p°epli rad²i na jiný kanál a tam byl zrovna fotbal.

Hrál se fotbalový turnaj mezi 17 druºstvy metodou kaºdý s kaºdým a hrál se t°i dny. A to
uº oumu zase napadly otázky pro Koumu:  Koumo, dokaº, ºe existují t°i druºstva, která
sehrála v²echny t°i vzájemné zápasy ve stejný den.
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Úloha 2.7. Ani fotbalový p°íklad kluky nezasko£il a protoºe uº v televizi nebylo v·bec nic

zajímavého, tak se rozhodli, ºe se p·jdou podívat ke Klevr·m, co je nového. Otev°el jim
Henry a hnedka hlásí:  Dovnit° smí jen ten, kdo dokáºe, ºe posloupnost
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obsahuje

nekone£n¥ mnoho £ísel, z nichº kaºdá dv¥ jsou nesoud¥lná.

Svá °e²ení posílejte na adresu:

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

nebo uploadujte na na²ich stránkách:

http://brkos.math.muni.cz/
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