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Úloha 4.1. Lib¥nka m¥la tabulku

10 × 10

Jan£a

vypln¥nou £ísly 1 aº 100. Kdyº ji ale ukázala

Henrymu, ten jenom poznamenal:  Ale vºdy´ v tomhle sloupe£ku má² £ísla, jejichº rozdíl
je obrovský!  To není fér, ohradila se Lib¥nka.  A´ uº bych si tabulku vyplnila jakkoliv,
bude v ní °ádek nebo sloupe£ek, ve kterém je rozdíl n¥kterých dvou polí£ek alespo¬ 50.
Dokaºte Lib¥n£ino tvrzení.
Úloha 4.2. Henry se oproti tomu vychloubal výrazem

b3 + a c3 + b a3 + c
·
·
.
c
a
b
a, b, c ≥ 2, vºdy dostane alespo¬ S .
a, b, c ≥ 2 bude Henryho výraz nabývat

Tvrdil, ºe a´ uº do n¥j dosadí jakákoliv reálná £ísla
Najd¥te nejv¥t²í reálné
hodnoty alespo¬

S

takové, ºe pro libovolná

S.

Úloha 4.3. Kouma dostal k narozeninám 128 dárk·.  Podívej oumo, rozzá°il se Kouma.

 Tenhle azurový je nejt¥º²í, ten broskvové barvy je druhý nejt¥º²í a t°etí je tady ten
citronov¥ ºlutý.  Nev¥°ím ti, zamra£il se ouma,  beztak na to nemá² odhad. Na kolik
nejmén¥ váºení (pomocí rovnoramenných vah) dokáºe ouma Koumovo tvrzení potvrdit,
pokud m·ºe porovnat vºdy jen dva dárky mezi sebou a kaºdé dva dárky mají r·znou
hmotnost?
Úloha 4.4. Mat¥j napsal na tabuli nekone£n¥ dlouhou posloupnost p°irozených £ísel tak, ºe

za£al £íslem

a a kaºdé dal²í £íslo bylo o k

v¥t²í neº £íslo p°edcházející (a, k jsou p°irozená).

Kouma si v²iml, ºe tato aritmetická posloupnost má jedenáct po sob¥ jdoucích £len·, z
nichº kaºdý je prvo£íslo. Ukaºte, ºe

k

musí být alespo¬ 2014.

Úloha 4.5. Uvnit° obdélníkového nám¥stí

ABCD

v Leno²ín¥ postavili stoºár

P

a vedli z

n¥j ozdobné °et¥zy do v²ech £ty° roh· nám¥stí. Kolemjdoucí Bubla si pak v²imla, ºe platí

|AP |2 + |CP |2 = |BP |2 + |DP |2 .

Zvládnete tuto skute£nost dokázat?

Úloha 4.6. Mat¥j s Lib¥nkou p°i²li Koumovi na narozeninovou oslavu. Kolem stolu bylo

celkem 30 míst uspo°ádaných do kruhu.  Kdyº se te¤ v²ichni zvedneme a znovu si sedneme
náhodn¥, uvítal je Henry, bude pravd¥podobnost, ºe nenajdete dv¥ volná místa vedle sebe,
men²í neº 25%. Kolik nejmén¥ bylo u stolu volných míst?
Úloha 4.7. Mat¥j ²patn¥ spal. Zaprvé ho po oslav¥ ohromn¥ bolela hlava, zadruhé p°emý²-

lel, jak by asi vypadala funkce denovaná na kladných racionálních £íslech
která by spl¬ovala pro kaºdé kladné racionální

x,

ºe

f (f (x)) =

f : Q+ → Q+ ,

1
x . Najd¥te alespo¬ jeden

p°íklad takové funkce.
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Bonusová úloha. Kouma s oumou hráli Kabr¬áky. oumovi uº zbývalo dokázat poslední

v¥tu, kdyº v tom Kouma zahrál kartu, na které stálo  Kouma vyhrál a ouma je ¬ouma.
 Tuhle kartu jsi práv¥ nakreslil! obvinil ho ouma. Koumova vlastní karta nebyla moc
dobrá. Vymyslete si vlastní kartu Kabr¬ák· a po²lete nám sv·j návrh (v£etn¥ grackého
zpracování).
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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