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Úloha 4.1. Bubla dostala k svátku konvexní t¥leso. Kdyº se na n¥j podívala seshora,

vid¥la kruh, kdyº zep°edu, uvid¥la £tverec, a kdyº zboku, m¥lo t¥leso tvar rovnoramenného
trojúhelníku. (Tedy kolmé rovnob¥ºné promítání ze t°í navzájem kolmých sm¥r·.) Jak
mohlo takové t¥leso vypadat? T¥leso vhodným zp·sobem popi²te, p°ípadn¥ také na£rtn¥te.
Úloha 4.2. Mat¥j má kostku o hran¥ 2 a cht¥l by ji polepit samolepkami ve tvaru T-

tetromina tvo°eného 4 £tverci o stran¥ 1. Poda°í se Mat¥jovi kostku polepit celou, aniº by
se samolepky p°ekrývaly?

k , l, m a ºádné dv¥ se mu neprotínaly.
A. Pak Lib¥nka ozna£ila pr·se£ík
vnit°ních te£en m a k jako B . Nakonec Bubla ozna£ila pr·se£ík vnit°ních te£en k a l jako
C . Henry se najednou zaradoval, protoºe body A, B a C leºely na p°ímce. Um¥li byste

Úloha 4.3. Henry m¥l t°i r·zn¥ velké kruºnice

P°i²el Mat¥j a pr·se£ík vn¥j²ích te£en

l

a

m

ozna£il

tuto skute£nost dokázat?
Úloha 4.4. Lib¥nka si do prostoru narýsovala £ty°st¥n ABCD a z kaºdého vrcholu si

spustila kolmici na prot¥j²í st¥nu. Byla zklamaná, ºe se jí ºádné dv¥ její prostorové vý²ky
neprotínají, ale to uº p°i²el Mat¥j a hned ji ut¥²il. Prozradil jí totiº, ºe p°í£ka libovolných
dvou takových vý²ek procházející vrcholem £ty°st¥nu neleºícím na ºádné z nich prochází
zárove¬ také zbylými dv¥ma vý²kami. Dokaºte toto tvrzení.

Úloha 4.5. Do Hloup¥tína p°i²la kaºdoro£ní várka £ty° Leno²ínských kladná reálných

£ísel. Hloup¥tín²tí zjistili, ºe pro kaºdá dv¥ z nich platí, ºe jejich sou£in nep°esahuje jejich
sou£et. Uº se jim ale nepovedlo ukázat, ºe sou£in v²ech £ty° nep°esahuje dvojnásobek jejich
sou£tu. Dokáºete to vy?
Úloha 4.6. Kouma se vychloubal oumovi, ºe jeho funkce
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lze jednozna£n¥ zapsat

sx a lx, kde sx je sudá (pro kaºdé x je sx sx) a lx
lx lx). ouma se mu ale vysmál:  Vºdy´ to p°ece platí
denovanou na symetrickém deni£ním oboru (pokud x je v deni£ním
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v n¥m je)! Um¥li byste tuto skute£nost dokázat?

Úloha 4.7. Hloup¥tín²tí se se zásilkou do Leno²ína snaºili více. Nejprve vybrali libovolná

p°irozená £ísla

n

a

k B n.

Pak vybrali taková p°irozená £ísla
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