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Úloha 2.1. Mat¥j se chlubil Lib¥nce svou novou interaktivní ²achovnicí:  Je to klasicky

obarvená ²achovnice

5×5

s bílými rohy a umí v kaºdém kroku invertovat celé °ádky nebo

sloupce! Lib¥nka zalapala po dechu.  To znamená, ºe si m·ºe² vybrat kterýkoliv °ádek £i
sloupec a v²echna polí£ka v n¥m p°ebarvit na opa£nou barvu? zeptala se opatrn¥.  P°esn¥
tak. A dokonce umím tímto zp·sobem celou ²achovnici obarvit na £erno, chlubil se dál
Mat¥j.  P, to umí kaºdý, nenechala se oklamat Lib¥nka.  Ale na kolik nejmén¥ krok·
to dokáºe²? A kolik nejmén¥ krok· pot°ebuje², abys ²achovnici obarvil na bílo? Najd¥te
odpov¥¤ na Lib¥n£iny otázky a °ádn¥ ji zd·vodn¥te.
Úloha 2.2. Henry vstoupil do místnosti, odhodil n¥kolik popsaných papír· na st·l a

zabouchl za sebou dve°e se slovy  Dobrou noc! Mat¥jovi s Lib¥nkou to nedalo a za£ali
zkoumat Henryho papíry. Bylo na nich mnoho tabulek o rozm¥rech

4 × 7,

jejichº polí£ka

byla obarvena £erven¥ nebo mod°e.  To je zajímavé, za£ala Lib¥nka,  ve v²ech tabulkách
existují alespo¬ dva obdélníky s vrcholy ve st°edech polí£ek jedné barvy.  A myslí², ºe to
platí vºdy? zeptal se Mat¥j. Rozhodn¥te, zda pro kaºdou tabulku

4 × 7,

jejíº polí£ka jsou

obarvena dv¥ma barvami, existují dva obdélníky s vrcholy ve st°edech polí£ek jedné
barvy. tverec také povaºujeme za obdélník.
Úloha 2.3. Henry té noci nemohl usnout. Neustále totiº p°emý²lel, pro která

n×n
j -tém sloupci je po£et v²ech £ísel j , která se vyskytují v i-tém sloupci. (Nap°.

existuje tabulka
tém °ádku a

n ∈ N

2
obsahující n p°irozených £ísel, pro kterou platí, ºe v polí£ku v i-

je-li ve t°etím °ádku a druhém sloupci zapsána £ty°ka, znamená to, ºe ve t°etím sloupci
tabulky se vyskytují celkem £ty°i dvojky.) Najd¥te v²echna taková

n.

Úloha 2.4. ouma sledoval kouzelnický ²achový turnaj. Byla to docela °eºba, p°esn¥ jak

to m¥l v kouzelnických ²achách rád  hrálo se totiº na nekone£né ²achovnici. Na za£átku
bylo na ²achovnici postaveno
stran¥

n

n2

ºivých gurek rozestavených do polí£ek ve tvaru £tverce o

polí£ek tak, ºe v kaºdém polí£ku stála práv¥ jedna gurka. V kaºdém tahu jedna

z gurek vertikáln¥ £i horizontáln¥ p°esko£ila sousední polí£ko obsazené jinou gurkou,
postavila se na prázdné pole p°ímo za toto polí£ko, bez milosti rozsekala p°esko£enou
gurku a nechala zbytky vít¥zoslavn¥ odklidit z hracího pole. oumu tentokrát napadlo,
ºe by mohl najít v²echna p°irozená £ísla

n,

pro která m·ºe tato hra skon£it s jedinou

vít¥znou gurkou na ²achovnici.
Úloha 2.5. V Hloup¥tín¥ se na nám¥stí konaly trhy. Jeden z prodava£· prodával dvo-

jice p°irozených £ísel, jejichº sou£et byl

2014,

ale p°i jejichº s£ítání v desítkové soustav¥

nedocházelo k ºádnému p°enosu. Ur£ete po£et v²ech dvojic, které mohl prodava£ nabízet.
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Úloha 2.6. Lib¥nka s Mat¥jem nav²tívili hloup¥tínskou galerii. Zrovna se totiº konala

výstava moderního um¥ní. Kdyº procházeli galerií, jeden z obraz· Lib¥nku velice zaujal.
tvercový obraz

ABCD

m¥l nad spodní hranou vyobrazen p·lkruºnici. Obraz rovn¥º

p°etínala p°ímka z vrchního levého rohu

D

do spodního pravého rohu

B . Kdyº p°i²el k
C te£nu, která

obrazu i Mat¥j, °ekl Lib¥nce:  Kdybys k této p·lkruºnici vedla z bodu
nebude splývat s rámem obrazu, ozna£ila její bod doteku jako
p°ímky

BD

s polokruºnicí jako

E,

F

a navíc ozna£ila pr·se£ík

jaký by byl obsah trojúhelníku

BEF ?

Úloha 2.7. Kouma p°i²el za oumou s prosbou o pomoc.  Sedím nad tím uº dva dny

a ne a ne to rozlousknout! zab¥doval Kouma.  Ukaº, p·j£ mi to, vytrhl ouma papír
Koumovi z ruky.  Hele, uº to skoro mám! zak°i£el euforicky. Budete rychlej²í neº ouma
a zjistíte v²echna reálná °e²ení systému následujících nerovnic?

(x21 − x3 x5 )(x22 − x3 x5 ) ≤ 0
(x22 − x4 x1 )(x23 − x4 x1 ) ≤ 0
(x23 − x5 x2 )(x24 − x5 x2 ) ≤ 0
(x24 − x1 x3 )(x25 − x1 x3 ) ≤ 0
(x25 − x2 x4 )(x21 − x2 x4 ) ≤ 0
Bonusová úloha. Na procházce Bublu napadla otázka, které ºe to £íslo je pro ni nejkrás-

n¥j²í. Dumala a dumala, nic kloudného ji nenapadalo, a tak b¥ºela za Lib¥nkou, co ona na
to. Lib¥nka opá£ila, ºe ona samoz°ejm¥ ví, které £íslo je pro ni to nejlep²í, a ºe k úºasnosti
svého £ísla má dokonce nejmén¥ t°i d·vody. A co vy? Jaké je va²e nejoblíben¥j²í £íslo?
Abyste se nezahanbili p°ed Lib¥nkou, napi²te i ony t°i d·vody, pro£ je va²e £íslo lep²í, neº
kterékoli jiné. T°eba ji trumfnete

^
¨.

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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