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Termín odeslání: 7.1.2016

První série (4 p°íklady) jejíº odevzdání je roku 2016 je zam¥°ena na problémy konstruk£ní geometrie, coº se zdá být velmi p°íhodné. Jedná se totiº o jedno z nejstar²ích
odv¥tví matematiky, vzniknuv²í jiº ve starov¥ku, stejn¥ jako Olympijské hry (jednou za 4
roky), jeº nás v tomto roce £ekají. Jen ²koda, ºe na olypmpiád¥ není kule£ník, nebo´ ten
by se k tomuto tématu hodil. Kaºdopádn¥ jsme pro vás p°ipravili pomocný text, který by
vám m¥l osv¥tlit základy této matematické disciplíny.
Úloha 3.1. Mat¥j si hrál se svým oblíbeným trojúhelníkem

úhlu u vrcholu
vrcholy

A, B

C , ale pak zafoukalo a vrchol C

ABC . Vyzna£il si na n¥m osu

mu odvál vítr. Z trojúhelníku tak zbyly jen

a zmín¥ná osa úhlu. Jak m·ºe Mat¥j trojúhelník znovu zkonstruovat?

Úloha 3.2. ouma si zrovna pro£ítal knihu zam¥°enou na problematiku £tverc·. Jiº v

úvodní kapitole se opakuje, snad v²em známá skute£nost, ºe pomocí znalosti velikosti jedné
strany, lze takový £tverec sestrojit. Hmm, to snad ví kaºdý. Ale co kdybychom znali jiné
parametry, neº délku strany. Co nap°íklad £ty°i body takové, ºe na kaºdé stran¥ £tverce
by byl umíst¥n práv¥ jeden z nich. ouma se pustil do °e²ení své úlohy a £tverec sestrojil,
sestrojte ho i vy.
Úloha 3.3. Bubla má pokoj vytapetovaný tapetami s kruhovými ornamenty, proto nechce

mít je²t¥ k tomu kruhové nást¥nné hodiny, aby pokoj nebyl p°ekole£kován. Rozhodla se
navrhnout si vlastní ciferník ve tvaru konvexního

n-úhelníku,

aby hodiny náleºit¥ kontras-

tovaly. Vrcholy ciferníku ozna£ila postupn¥ po sm¥ru hodinových ru£i£ek £ísly
Vzdálenost mezi vrcholy

i

a

j

zazna£ila jako

aij .

1, 2, · · · , n.

Sv·j ná£rt odnesla Mat¥jovi a poprosila

ho, jestli by jí takový ciferník nevyrobil. Kolik nejmén¥ údaj·

aij

je pot°eba, aby Mat¥j

jednozna£n¥ vyrobil Bublin ciferník? (Shodné zobrazení neuvaºujte).
Úloha 3.4. Kdyº byl Kouma malý, hrozn¥ rád schovával v¥ci a posléze si d¥lal obrázky,

aby v¥d¥l, kde je má pozd¥ji hledat. Jednou takhle schoval golfový mí£ek pod Ve£erní£kovskou £epici a ihned si zakreslil obrázek. Na obrázku byl mí£ek zachycen jako kruºnice
vepsaná trojúhelníku, který symbolizoval £epici. Zkuste sestrojit trojúhelník

ABC ,

který

bude odpovídat Koumov¥ £epici, máte-li v rovin¥ umíst¥nou kruºnici vepsanou (mí£ek) a
znáte-li vn¥ kruºnice bod

A

a délku strany

a.

Úloha 3.5. Lib¥nka si listovala svým se²item z první t°ídy, kdyº narazila na to, jak se u£ila

£íslice. V se²it¥ byla po obvodu kruhu napsána £ísla 1, 2, ..., 9. Zavzpomínala, jak jí tenkrát
d¥lalo problém je se°adit dle velikosti a p°i tom si v²imla, ºe její °azení vykazuje zajímavou
vlastnost: sou£et ºádných dvou sousedních £ísel není d¥litelný 3, 5 ani 7. Vytvo°te i vy
takový kruh, který se povedl Lib¥nce.
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Úloha 3.6. Henry se rozhodl p°ivyd¥lat a za£al si hledat brigádu. Po n¥kolika dnech narazil

na inzerát stavební rmy, která ho p°ijala na víkendovou výpomoc. Stavební rma práv¥
rekonstruovala plácek v parku ve tvaru pravidelného ²estiúhelníku o stran¥ 2 m. Dlaºdice,
které se m¥ly pouºít, m¥ly tvar koso£tverce o stran¥ 1 m a vnit°ní úhel

60◦ .

Henrymu se

do práce necht¥lo, tak za£al p°emý²let, kolika zp·soby by ²la plocha ²estiúhelníku t¥mito
dlaºdicemi vyskládat. Ve svých úvahách po£ítal oto£ení nebo zrcadlení za r·zné zp·soby
vyskládání. Kolik zp·sob· vyskládání Henry napo£ítal?
Úloha 3.7. Uº jste hráli nové Brkosí pexeso? Samoz°ejm¥ ºe ne, zatím se vyvíjí, ale jiº nyní

prosákla z °ad organizátor· informace o stylu hry. Na za£átku se zvolí

n

karti£ek (vºdy

se zvolí více neº jedna), kaºdá jiná. Karti£ky m·ºeme o£íslovat a zapsat jako mnoºinu

S , S = {1, 2, · · · , n}. Tato cenná informace musí být ov²em vykoupena p°íkladem. Tedy
nazv¥me Tn po£tem neprázdných podmnoºin S takových, ºe aritmetický pr·m¥r jejích
prvk· je celé £íslo. Dokaºte, ºe Tn − n je vºdy sudé.
Bonusová úloha. Jako p°íloha k Brkosím novinám vy²la sout¥ºní úloha o exkluzivní

kartu Kabr¬ák·: napi²te £i popi²te co nejv¥t²í £íslo. Drobným písmem bylo dopsáno:

omezte na jednu A4.

°e²ení

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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