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Úvodní gulá²

BRKOS neboli Brn¥nský koresponden£ní seminá° je matematická sout¥º pro st°edo²koláky se zájmem o matematiku. Dává vám moºnost zdokonalit se ve formulaci svých
my²lenek a také pom¥°it síly s ostatními °e²iteli. Aktivní °e²itelé mohou jet dvakrát za rok
na týdenní soust°ed¥ní plné her, zábavy a nových známostí. Ti nejlep²í z vás se mohou
t¥²it na opravdu hodnotné ceny, jako nap°íklad fotoaparát, velké deskové hry, externí disk
anebo Kindle. Navíc za kaºdý °e²ený p°íklad m·ºete získat kartu z matematické karetní hry
Kabr¬áci! Více informací na na²ich webových stránkách

http://brkos.math.muni.cz/.

Takºe neváhejte, p°e£t¥te si zadání, sepi²te alespo¬ £áste£né °e²ení n¥jaké úlohy a zapojte se je²t¥ dnes!
Úloha 1.1. Gulá²gvhevmnjdfs!!, ozvalo se uº o n¥co hlasit¥ji hladové monstrum dychtící

po Lib¥n£in¥ specialit¥. Henry! Ví² moc dob°e, ºe ti nedám, dokud neuhodne², na co
myslím! Malinko ti ale napovím. Myslím si celé £íslo

x

od 1 do 10. Aby jsi zjistil, které

to je, m·ºe² mi pokládat speciální dotazy. Jeden dotaz se skládá ze dvou celých £ísel
od 1 do 10 a já odpovím nejv¥t²ím spole£ným d¥litelem £ísel

m

a

n + x.

m, n

Poda°í se ti vºdy

uhádnout mé £íslo pomocí 4 dotaz·?
Úloha 1.2. Ale Lib¥nko! P°ece bys m¥ nenechala vyhladov¥t!?, vrhnul Henry na Lib¥nku

psí pohled. Lib¥nka má pro zví°átka slabost. Koukla na gulá², pak na Henryho, pak zase na
gulá². Dob°e. . . Tak já ti teda dám, ale p°ekvapuje m¥, ºe nemá² ºádné eso v rukávu. To
ale není pravda!, oponoval Henry. Mám dva stejné balí£ky karet po 52 kartách. Kaºdý
balí£ek n¥jak zamíchám a poloºím jeden na druhý. Ty pak pro kaºdou dvojici stejných
karet z obou balí£k· spo£ítá² po£et karet mezi nimi. V²echna tato £ísla se£te². Jaké £ísla
m·ºe² dostat?
Úloha 1.3. Te¤ s m¥ dostal Henry, zasmála se Líba, vzala veliký talí° a po°ádn¥ He-

nrymu naloºila. Ten spokojen¥ zba²til pár prvních soust, aby zaplnil prázdný ºaludek a
pak si toho v²iml. V tom gulá²i byla písmenka! Ba ne. . . to nebyla písmenka, to byla £ísla.
Kaºdá £íslice práv¥ jednou. Henryho nenapadlo nic chyt°ej²ího, neº z t¥chto £íslic vytvo°it
p°irozené £íslo (£íslice, které se mu nehodily, sn¥dl). A protoºe ho bavilo se v tom gulá²i
ráchat, p°euspo°ádával zbylé £íslice, dokud nevytvo°il v²echna mnoºná £ísla vzniklá jejich
kombinací. Pokud pak v²echna tato £ísla (v£etn¥ p·vodního) byla po dvou nesoud¥lná, nazval p·vodní £íslo drsné. Kolik r·zných drsných £ísel mohl vytvo°it, pokud m¥la Lib¥nka
dost gulá²e na p°idání?
Úloha 1.4. Mohl bys te¤, prosím, umýt nádobí?, zeptala se po vydatné snídani/ob¥du/sva£in¥

Lib¥nka. Z Henryho vyprchalo gulá²ové nad²ení. Jak se tak na ty dva 2016-úhelníkové talí°e se stejným obsahem a v²emi stranami a úhlop°í£kami men²ími neº 1 koukám, nebude
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jednoduché je dát do odkapáva£e. Podívej, Henry, kdyº budou kaºdé kaºdé dva vrcholy

1
r·zných talí°· od sebe vzdálené alespo¬ √ , ur£it¥ se to tam vleze. Nev¥°ím, dokaº to!
2

Pomozte Lib¥nce a dokaºte, ºe tyto 2016-úhelníky v rovin¥ nebudou sdílet vnit°ní bod.
Úloha 1.5. Talí°e n¥jak zvládli, ale bylo tam je²t¥ dal²í nádobí. Obzvlá²´ tyhle podivné

kosti£ky, o kterých v·bec Lib¥nka nev¥d¥la, ºe je má ve své kredenci. Dokázali byste s nimi
vyplnit prostor? Jak?

Úloha 1.6. Kone£n¥ je v²e uklizeno a m·ºeme se jet bavit! Lib¥nka s Henrym se rozhodli,

ºe pojedou na turnaj. Henry °ídil, ale protoºe byl tak nat¥²ený, ºe jel trochu rychleji, neº
by m¥l, zastavili je policajti. Dobrý den mladý muºi, budete mi tady muset fouknout do
balónku., povídá ²vihácký policista. Dobrý den! A pom·ºete pak i vy nám? Máme 40
balónk·. Tlak v kaºdém z nich je neznámý. M·ºeme si vºdy vybrat maximáln¥ 5 balónk·
a vyrovnat v nich tlak na aritmetický pr·m¥r p·vodních velikostí tlak·. Ukaºte, ºe lze
vyrovnat tlak ve v²ech 40 balóncích.
Úloha 1.7. Kdyº v²ichni dofoukali, rozlou£ili se a Henry s Lib¥nkou upalovali na turnaj.

Koná se turnaj

n

hrá£·. Navrhn¥te zápasy, tak aby jejich po£et byl co nejmen²í a v kaºdé

trojici hrá£· byli dva, co spolu hráli.
Bonusová úloha. Je²t¥ ºe jsou ty prázdniny, p°ipomenul Henry Lib¥nce na zpáte£ní

cest¥. koda, ºe se letos nechystáme nikam daleko. Moc by se mi líbilo mít na toto léto
n¥jakou exotickou vzpomínku, jenom se bojím, ºe bych na dovolené nem¥la dost matematiky. Ukaºte Lib¥nce, ºe je v²echno moºné a vyfo´te se o prázdninách na co nejzajímav¥j²ím míst¥ s co nejvíce (av²ak minimáln¥ 5) v¥cmi p°ipomínajícími matematiku. V²echny
je sepi²te a po²lete i s fotkou.
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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