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Úloha 3.1.

Zden¥k a Píta

Co letos fr£elo za váno£ní dárky? U vás jsou to moºná teplé ponoºky, ma-

tematické kníºky, dárkové poukazy na záºitky nebo t°eba nový mobil, ale v Leno²ín¥ a
Hloup¥tín¥ vedou jednozna£n¥ hravé a hezké rovnice. Tak nap°íklad jeden z dárk·, co
letos Kouma rozbalil bylo:

Najd¥te v²echna reálná £ísla spl¬ující:
3
sin3 (x) cos(3x) + cos3 (x) sin(3x) = .
8
Úloha 3.2.

Zato ouma dostal rovnici

ale smutný, její ko°eny si ozna£il

a8 + b8 + c8 .
Úloha 3.3.

a, b, c

3x3 − 3x − 1 = 0,

kterou neum¥l vy°e²it. Nebyl

a tak dlouho si s nimi hrál, aº vypo£ítal hodnotu

Zvládnete to také bez vy°e²ení rovnice?
Protoºe Vánoce jsou svátky pohody, klidu a p°átelství, tak jako kaºdým rokem

je d¥ti slaví dohromady. Sejdou se pod strome£kem a rozbalují p°íklady, dokud je v²echny
nerozbalí a nevy°e²í. A na Mat¥je letos pod strome£kem £ekal opravdu náro£ný úkol. M¥l
najít v²echna celá £ísla, která jsou °e²ením rovnice

(m2 − n2 )2 = 16n + 1.
A protoºe uº m¥li Kouma s oumou své p°íklady vy°e²ené a Lib¥nka se také nudila, protoºe
je²t¥ ºádný p°íklad nedostala, vrhli se v²ichni na Mat¥j·v p°íklad. Tak kdo ho vy°e²í první?
Mat¥j, Kouma, ouma, Lib¥nka a nebo ty?
Úloha 3.4.

Kdyº ve²el Henry do pokoje, úpln¥ se zd¥sil. Místo toho, aby hrály mate-

matické koledy, jedlo se speciální matematické cukroví a rozbalovaly se dal²í dárky pod
strome£kem, tak v²echny £ty°i d¥ti sed¥ly nad papírem a tuºkou a ani nedutaly. Kouma
sed¥l od oumy ve vzdálenosti
ve vzdálenosti

z.

x,

ouma od Mat¥je ve vzdálenosti

y

a Mat¥j od Lib¥nky

Sou£et v²ech t¥chto t°í vzdáleností je 6. Sou£et v²ech t°í p°evrácených

hodnot vzdáleností zv¥t²ený o £ty°násobek p°evrácené hodnoty sou£inu t¥chto vzdáleností
je roven 2. Ur£ete v²echny moºnosti, jak daleko od sebe d¥ti mohou sed¥t.
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Klevrovi m¥li doma krásný váno£ní ubrus. Byl to kruh a v n¥m byl vepsaný

t¥tivový lichob¥ºník

ABCD se základnami AB , CD. A protoºe to byl ubrus u matematik·,

uº se na n¥m nejednou pokou²el vymyslet Henry n¥jakou úlohu. Takºe na tomto ubrusu uº
byl zazna£en i bod
bod

F,

E,

coº byl pr·se£ík úhlop°í£ek lichob¥ºníku. My si nyní je²t¥ doplníme

coº bude pr·se£ík te£en sestrojených k opsané kruºnici (ubrusu) v bodech

Dokaºte nyní, ºe p°ímky
Úloha 3.6.

EF

a

AB

B

a

C.

jsou rovnob¥ºné.

Ani v Leno²ín¥ nemají fádní váno£ní ubrusy, ale mají je zase jinak vyzdobené.

Ten, se kterým se dnes seznámíte, má na sob¥ spoustu hv¥zdi£ek. Lib¥nka si ubrus prohlédla
a zjistila, ºe jich je p°esn¥

n. Také si v²imla, ºe st°edy ºádných t°í hv¥zd£ek neleºí na p°ímce
k takové, ºe pro kaºdou hv¥zdi£ku existuje k hv¥zdi£ek, √
které
1
od ní mají stejnou vzdálenost (Lib¥nka m¥°ila vzdálenost st°ed·). Dokaºte, ºe k < 2 + 2n.
a ºe existuje p°irozené £íslo

Úloha 3.7.

Poslední dárek, který letos leºel pod strome£kem, pat°il Henrymu. Kdyº jej

rozbalil, vysko£ila na n¥j dv¥ daná nesoud¥lná p°irozená £ísla
Najdi Henry, no tak najdi v²echny dvojice reálných £ísel
£íslo m pat°í do práv¥ jedné z mnoºin1

 

p
A=
n |n ∈ N
q

a

p, q , pro která platí p > q > 0.
c, d takové, ºe kaºdé p°irozené

B = {bcn + dc|n ∈ N} .

Henry je po chvíli na²el, najdete je také?

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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Symbolem

bxc

zna£íme dolní celou £ást z £ísla

x,
2

tedy nejv¥t²í p°irozené £íslo nep°evy²ující

x.
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