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Úloha 6.1. Mat¥j chystal jmenovky na velkou oslavu, která m¥la být toho dne odpoledne.
M¥l na to p°ipravený velký obdélníkový kus barevného papíru o stranách 1 a 2. Jmenovka
byla obdélník libovolné velikosti se stranami v pom¥ru 1:2. �Já nevím, kolik p°ijde lidí,�
post¥ºoval si Mat¥j Lib¥nce. �Ale to p°ece nevadí, bude² tu ty, já, Henry, Bubla, Kouma a
�ouma, a tak umíme vyrobit p°esný po£et jmenovek, a´ uº p°ijde kdokoliv dal²í.� Ukaºte,
ºe obdélník o stranách 1 a 2 lze rozd¥lit na n (ne nutn¥ shodných) obdélník· s pom¥rem
stran 1:2, pokud n ≥ 6.

Úloha 6.2. Henry se na oslav¥ samoz°ejm¥ jako vºdy cht¥l po°ádn¥ vytáhnout a ukázal
v²em sv·j obdélník ABCD s bodem P uvnit°. �Podívejte se!� volal na v²echny p°ítomné,
�platí, ºe |^APD|+|^BPC| = 180◦!� Lib¥nka po£kala, neº ustalo pozdviºení, které takové
tvrzení v sále vyvolalo a pak se oto£ila na Henryho: �Ale pokud platí to, co °íká², kolik
pak je |^PAD|+ |^PCB|?�

Úloha 6.3. Bubla se nenechala Henryho obdélníkem vyvést z míry a hned se také p°ed-
vedla: �To já mám obdélník· hned nekone£n¥ mnoho! A to není v²echno. V²echny je mám
umíst¥né v kartézském sou°adnicovém systému a v²echny mají strany rovnob¥ºné s osami,
jeden vrchol v bod¥ [0, 0] a prot¥j²í vrchol v bod¥ [p, q], kde p a q jsou n¥jaká nenulová celá
£ísla.� (Bubliny obdélníky mají vrcholy s celo£íselnými sou°adnicemi, ale ne kaºdý bod s
celo£íselnými sou°adnicemi musí být vrcholem n¥jakého bublina obdélníku.) Tentokrát to
byl Mat¥j, kdo promluvil do hlasitého ²umu obecenstva: �Ale to znamená, ºe n¥který z
tvých obdélník· je celý p°ekrytý n¥jakým jiným! To je p°ece skandální!� Dokaºte Mat¥jovo
tvrzení.

Úloha 6.4. �Vy a ty va²e obdélníky,� uchechtl se Kouma. �To já jsem si donesl pravidelný
4n-úhelník o stran¥ 1, podívejte se, jak�� Nedokon£il v²ak v¥tu, protoºe si v²iml, ºe �ouma
vedle n¥j má v ruce n·ºky a st°íhá jeho 4n-úhelník na rovnob¥ºníky. Kouma jen zíral s
otev°enou pusou, ale �ouma dokon£il st°íhání a z kone£n¥ mnoha rovnob¥ºník·, které
nast°íhal (nic dal²ího mu z 4n-úhelníku nezbylo), za£al vybírat ty, které byly zárove¬
obdélníky. Aº je v²echny povybíral, se£etl jejich obsah a vyk°ikl jej do placu. Jaké £íslo
mohl �ouma zvolat?

Úloha 6.5. Po �oumov¥ výstupu m¥li v²ichni plné zuby obdélník·. Rad¥ji si ozna£ili
ciferný sou£et p°irozeného £ísla n jako C(n) a pak se snaºili najít takové £íslo, ºe n +
C(n) + C(C(n)) = 2015. Najd¥te také v²echna taková p°irozená £ísla.
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Úloha 6.6. A nebyla by to Bubla, kdy si zase nep°isadila: �Pche, rovnice... Já jich mám
hned p¥t! Cílem je najít v²echna reálná £ísla x1, x2, x3, x4, x5, která jsou °e²ením systému
následujících rovnic:�

x1 + x2 = x23

x2 + x3 = x24

x3 + x4 = x25

x4 + x5 = x21

x5 + x1 = x22

Úloha 6.7. Na záv¥r celé oslavy prob¥hla ve£e°e v restauraci. V²ech 2n lidí se ve²lo k jed-
nomu kulatému stolu. Kaºdý si objednal n¥co jiného, ale £í²ník byl popleta, nezapamatoval
si, kdo co cht¥l, a rozdal jim tak jídla náhodn¥. Henry ale situaci zachránil, kdyº ostatní
p°esv¥d£il, ºe a´ uº to £í²ník rozdal jakkoliv, lze st·l oto£it tak, aby alespo¬ dva lidé m¥li
ve£e°i, kterou si objednali. Dokaºte, ºe má Henry pravdu.

Bonusová úloha. Po ve£e°i za£alo být £ím dál víc veselo. Dokonce do²lo i na recita£ní
sout¥º. Kaºdý m¥l za úkol odrecitovat d·kaz své oblíbené matematické v¥ty ve ver²ované
podob¥. Vá² úkol je podobný. Recitace budete u²et°eni, ale pro spln¥ní této úlohy vás
ver²ování nemine!

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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