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Úloha 3.1. Henry vzal své dv¥ ratolesti na výlet. Jako ostatn¥ kaºdý jejich výlet, i tento
za£al u dobrého jídla. Objednali si obrovskou pizzu a neº se Henry stihl pohodln¥ usadit,
Lib¥nka s Mat¥jem uº m¥li v¥t²inu pizzy v sob¥ a na talí°i z·stal jen jeden kousek ve tvaru
trojúhelníku (jak jinak), na n¥mº bylo 9 (fakt malých, asi jako bod) oliv. A tak Henry,
aby na n¥j zbylo alespo¬ n¥co, úkoloval své d¥ti: �Dokaºte, ºe spojením n¥kterých t°í oliv
získáte trojúhelník o obsahu nanejvý² 1/4 zbylé pizzy.� Dokáºete to taky?

Úloha 3.2. Po dobrém jídle mohla rodinka kone£n¥ vyrazit na výstavu o Egypt¥, která se
práv¥ konala v nedalekém Leno²ín¥. �li a ²li a ²li a najednou. . . Mat¥j se zastavil. Zaujal ho
kanál. On to totiº nebyl ledajaký kanál! Byla to celo£íselná m°íºka a na ní 5 ºabek. �Hele
Lib¥nko!� zak°i£el Mat¥j. �Na tom kanálu jsou ºabky rozsazené tak, ºe jejich spojením
dostaneme konvexní p¥tiúhelník!� �To je toho,� u²klíbla se Lib¥nka koukajíc na roztomilé
obojºivelníky, �mnohem zajímav¥j²í je, ºe jeho obsah je alespo¬ 5/2.� Dokáºete dokázat
Lib¥n£ino tvrzení?

Úloha 3.3. Po zoologickém záºitku pokra£ovali dál. Cesta ubíhala pomalu, tak jako
správní turisté hráli r·zné hry. Dokonce s sebou m¥li i cestovní ²achovnici. Henry se na ni
zamy²len¥ zadíval a pak dal d¥tem tuto hádanku: �Ukaºte, ºe ²achovnice n× n lze pokrýt
dílky 1×m práv¥ tehdy, kdyº m d¥lí n.�

Úloha 3.4. Henry s Mat¥jem a Lib¥nkou kone£n¥ dorazili na výstavu. Vstupné bylo dobro-
volné, proto lidé zanechávali své mince na kruhovém stolu s pr·m¥rem dva metry. Lib¥nka
si v²imla, ºe je na n¥m p°esn¥ 60 mincí libovoln¥ rozmíst¥ných. �Hmmmm. . . �, pomyslela
si, �te¤ uº jen dokázat, ºe na okraji stolu existuje takový bod, ºe sou£et jeho vzdáleností
od st°ed· v²ech 60 mincí je men²í nebo roven 80 m.�

Úloha 3.5. Dal²í výstava byla v¥novaná kouzelnému sv¥tu pohádek, coº bylo n¥co pro
Lib¥nku. Mat¥j se tvá°il znud¥n¥, ale oºil, hned jak uvid¥l voskové �guríny sedmi trpaslík·.
Stáli totiº v °ad¥ "cik-cak", vy²²í, niº²í, atd. Obrátil se na Lib¥nku: �Mám pro tebe p°íklad,
který nespo£ítá². Sedm trpaslík· jde v °ad¥ do dolu, a to tak, ºe vý²ka ºádných t°í po sob¥
jdoucích trpaslík· netvo°í rostoucí posloupnost. Trpaslíci jsou po dvou r·zn¥ vysocí a
nechce se jim chodit v po°adí, které jiº jednou pouºili. Kolik dn· jim to vydrºí? A co kdyº
se p°idá Sn¥hurka?�

Úloha 3.6. Mat¥j i Lib¥nka byli zam¥stnáni, proto m¥l Henry kone£n¥ n¥jaký £as i pro
sebe. Celou tu dobu se t¥²il hlavn¥ na pyramidy. Kdyº k jedné p°i²el, uvid¥l vedle ní
na st¥n¥ starodávnou hádanku p°eloºenou z hieroglyf·. Pravd¥podobnost, ºe Kn¥z od-
poví správn¥ na otázku zji²´ovací je a. Pravd¥podobnost, ºe kn¥ºka odpoví správn¥ je k,
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pravd¥podobnost, ºe voják odpoví správn¥ je v. Na oslav¥ se se²li Kn¥z, n¥kolik kn¥ºek a
p°ipletlo se i n¥kolik voják·. Pravd¥podobnost, ºe s Kn¥zem bude dal²í náhodn¥ vybraná
osoba souhlasit je 1/2. Jaký je pom¥r kn¥ºek a voják· na oslav¥?

Úloha 3.7. V rohu na druhé stran¥ místnosti se kr£ila malá smutná s�nga Florentýnka.
Lib¥nka zrovna do°e²ila problém s mincemi a v²imla si jí. �Co se ti stalo mali£ká? Ztratilas
n¥co?� Zeptala se Lib¥nka malé roztomilé s�ngy. �Neda°í se mi najít jeden trojúhelník.
Podívej � je dán trojúhelník pravoúhlý ABC. A já mám najít, pouze pomocí pravítka a
kruºítka, rovnostranný trojúhelník KLM takový, ºe K, L, M leºí po °ad¥ na BC, CA,
AB a ze v²ech takovýchto trojúhelník· má nejmen²í moºná obsah. Pom·ºe² mi?� Pomozte
malé s�nze najít její trojúhelník.

Bonusová úloha. Uº se pomalu blíºila zavíra£ka, a tak se Henry, Mat¥j i Lib¥nka se²li
u východu. Florentýnce bylo líto, ºe uº odcházejí, proto se cht¥la je²t¥ rychle rozlou£it.
V²echny objala a pak jim je²t¥ dlouze vypráv¥la o tom, jak je matematika d·leºitá pro
lidstvo. Kdyº rodinka dorazila dom· � a byla to náro£ná cesta � nikdo uº si nepamatoval,
o £em p°esn¥ Florentýnka mluvila, a bylo jim to moc líto, protoºe si pamatovali, ºe to
rozhodn¥ bylo moc zajímavé. Va²ím úkolem tedy je sepsat, co asi Florentýnka Henrymu,
Mat¥jovi a Lib¥nce na odchodu °íkala.

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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