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Úloha 6.1. Linda s Moutesem, Minh a Vojtou ²li do IKEI. V d¥tském koutku dávali

Kouma a ouma vrací úder.

Moutes se nudil, protoºe tam bylo málo princezen (krom¥

princezny Lib¥nky) aº do té doby, dokud se na obrazovce neobjevila tato úloha. Ur£ete
mnoºinu st°ed· v²ech kulových ploch, které procházejí danými t°emi navzájem r·znými
body

A, B, C ,

které neleºí na jedné p°ímce. Pom·ºete Moutesovi vy°e²it tuto úlohu?

A.
Ur£ete mnoºinu pat kolmic vedených bodem A ke v²em rovinám procházejícím p°ímkou p.
Úloha 6.2. Jakmile vy°e²il úlohu, pohádka skon£ila. Je dána p°ímka

p

a mimo ní bod

Úloha 6.3. Najednou se Linda pozastavila:  Co to bylo?, Vojta zvolal:  Jakto, ºe skon£ilo

pohádkování? a Minh se podivila:  Jakto, ºe úloha 2 tam byla jen tak? V odpov¥¤ se
ozvalo z vy²²í dimenze: Stali jsme se sv¥dky n¥jaké anomalie! Po chvíli úºasu se rozklepala
zem¥:  Ach ne! D¥je se to znova! Jsou dány dv¥ r·zné p°ímky
kolmá k p°ímce

a.

Najd¥te v rovin¥

ρ

dány body

κ,

A, B

ρ

Úloha 6.5. Nech´ je

B

ρ

ρ,

která je

a

a druhá p°ímkou

b.

a uvnit° jednoho z poloprostor· s hrani£ní rovinou

r·zn¥ vzdálené od roviny

které se dotýkají roviny

a rovina

mnoºinu v²ech bod·, kterými je moºno proloºit dv¥

navzájem kolmé roviny, z nichº jedná prochází p°ímkou
Úloha 6.4. Je dána rovina

a, b

ρ.

ρ

jsou

Ur£ete mnoºinu st°ed· v²ech kulových ploch

a procházejí body

A, B .

B se
B . Najd¥te nejmen²í moºnou hodnotu maximálního prvku B .

desetiprvková mnoºina p°irozených £ísel, kde ºádný prvek z

nerovná sou£tu dvou prvk· z

Úloha 6.6. Máme 2018 ciferné £íslo tvo°ené 1 ²estkou a 2017 jedni£kami v n¥jakém po-

°adí. V kaºdém kroku prohodíme sousední jedni£ku a ²estku. M·ºe se nám poda°it, ºe
dostaneme £ty°ikrát po sob¥ prvo£íslo, vºdy jiné?
Úloha 6.7. Ukaºte, ºe je celá £ást reálného £ísla

(3 +

√ n
5)

lichá pro v²echna p°irozená

n.

Bonusová úloha. Jak si lze v²imnout, záhadným zp·sobem se ztratily v²echny pohádky.

A proto zachra¬te den tím, ºe jako správní matematici v²ichni p°iloºte ruku k dílu a
napohádkujte n¥jakou úlohu dle svého výb¥ru.
Svá °e²ení posílejte na adresu:
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