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Úloha 5.1. V Hloup¥tín¥ otev°eli nové muzeum, coº si Mat¥j s Lib¥nkou nemohli nechat

ujít. Zastavili se uº u první vitríny, v níº byly vystaveny v²echny nerostoucí posloupnosti
p°irozených £ísel. Na první pohled bylo z°ejmé, ºe jich tam je nekone£n¥ mnoho, ale d¥ti
velmi zajímalo, zda jich je spo£etn¥. Dokázali byste jim poradit?
Úloha 5.2. ouma s Koumou také nemohli u otev°ení muzea chyb¥t. Narozdíl od Klevro-

vých je ale víc zaujala výstava logaritm·. Koumu nejvíc uchvátil

log2 3, oumu zase log3 4.

A kluky by te¤ zajímalo, jestli je sou£et jejich £ísel racionální. Dokáºete jim poradit?
Úloha 5.3. Mezitím Mat¥j s Lib¥nkou do²li k dal²ímu exponátu. Byla to sbírka kosin·.

Krom¥ t¥ch známých, jako je
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cos π6

tam byl i jeden, který se Mat¥jovi obzvlá²t¥ líbil. Byl to

. Chvíli si jej prohlíºel a pak se oto£il k Lib¥nce:  Schváln¥, um¥la bys dokázat,

ºe to je algebraické £íslo?
Úloha 5.4. ouma s Koumou do²li do odd¥lení p°irozených £ísel. Na²li tam jedno opravdu

dlouhé £íslo

T

 bylo zapsáno v desítkové soustav¥, m¥lo ciferný sou£et 2011 a kon£ilo £ty°-

£íslím 2012. Kouma hned za£al oumu po²´uchovat:  Schváln¥, jestli dokáºe², ºe existuje
mocnina

Tk

taková, ºe v p¥tkové soustav¥ za£íná na 2011 a ve trojkové na 2012.

Úloha 5.5. Do muzea se p°i²el podívat i Henry. Jako zaslouºilého geometra ho nejvíce

zaujaly mnohoúhelníky. Hloup¥tín se py²nil sbírkou konvexních ²estiúhelník·, z nichº kaºdý
byl sloºen ze shodných pravoúhlých rovnoramenných trojúhelník·. Henryho hned zajímalo,
pro jaké po£ty trojúhelník· je moºné takový ²estiúhelník sestrojit. Poradíte mu?
Úloha 5.6. Hned vedle ²estiúhelník· byly vystaveny £ty°úhelníky. Jeden z nich m¥l úhlo-

p°í£ky dlouhé 6 a 8 palc·. Dokázali byste ur£it, jakou nejmen²í délku mohla mít jeho
nejdel²í strana?
Úloha 5.7. ouma s Koumou se v odd¥lení p°irozených £ísel je²t¥ chvíli zdrºeli. Sou£ástí

výstavy totiº byl i jeden rekordman. Nejv¥t²í p°irozené £íslo takové, ºe ºádná jeho £ást (tj.
ºádné £íslo tvo°ené po sob¥ jdoucími ciframi p·vodního £ísla) není t°etí mocninou celého
£ísla. Jak dlouhé je takové £íslo?
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