XXIV. ro£ník

BRKOS

2017/2018

D¥litelnost
Termín odeslání: 11. 12. 2017

auto°i: Matou² a Dominik

Úloha 2.1. Lib¥nka sed¥la na mezi s kuku°i£ným klasem a odlupovala jednotlivá zrnka.

D¥lala to uº p¥kn¥ dlouho, kdyº tu ji náhle napadlo, kolik nejmén¥ kladných d¥litel· m·ºe
mít £íslo, mezi jehoº d¥litele pat°í £ísla 8, 9, 12, 20, 37, 45 a 111? Pomozte Lib¥nce s
odpov¥dí na její otázku.
Úloha 2.2. Kouma a ouma zatím na pískovi²ti hrají hru. V písku je vyryto p°irozené

£íslo

n.

Kaºdý ve svém tahu £íslo v písku zasype, ode£te od n¥ho n¥jakého jeho d¥litele a

výsledek znovu vyryje do písku. Prohraje ten, kdo do písku vyryje nulu. Kouma za£íná.
Pro která

n

má Kouma vít¥znou strategii?

Úloha 2.3. Henry, koukaje na dovád¥jící d¥ti, si uºívá chvíle klidu a otevírá sv·j dení£ek

z ranných pubertálních let. Jak tak listuje, zaujme ho práv¥ jedna stránka, kam si kdysi
zapsal: Nech´
na

M

M

je mnoºina p°irozených £ísel neobsahujících £íslici

0. Denuj novou operaci

tak, ºe pokud v denici d¥litelnosti nahradí² násobení touto operací, bude mít kaºdé

n-ciferné

£íslo práv¥

n−1

d¥litel·. (Henry po£ítal s denicí z pomocného textu, d¥litel je

zde tedy levý d¥litel.)
Úloha 2.4. Henry se zasnil aº mu dení£ek spadl na zem. Ticho v tu chvíli pro°ízl výk°ik

v dáli a dramaticky zavál vítr, který oto£il list dení£ku na druhou stranu, na níº se skv¥l

Mn = {f |f : {1, . . . , n} → {1, . . . , n}}, n ∈ N je mnoºina v²ech
zobrazení z n-prvkové mnoºiny do n-prvkové mnoºiny a uvaºujme operaci skládání. Kolik
zobrazení z Mn  ned¥lí zleva identické zobrazení g(x) = x na n-prvkové mnoºin¥?(Levá a
pravá d¥litelnost jsou denovány v pomocném textu.) Existují n¥jaká dv¥ zobrazení z Mn ,
dal²í p°íklad: Nech´

která jsou  zleva nesoud¥lná (tzn. taková, ºe mají jediného spole£ného levého d¥litele a
to identické zobrazení)? Popi²te, jak vypadají praví a leví d¥litelé zobrazení
kde

bac

zna£í dolní celou £ást £ísla

f (x) = b x+2
3 c,

a.
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Úloha 2.A. Lib¥nka se vrátila dom· s plnými kapsami kuku°ice pro své 4 k°e£ky. Ti na

ni uº netrp¥liv¥ £ekali náhodn¥ rozestavení v pokojí£ku. Jak tak kouká na t¥ch 8 velkých
o£í, napadlo ji... "Hmm... k°e£ci rádi b¥hají v kouli... Co kdyby byli v²ichni mí k°e£ci
v jedné kouli? A co kdybych m¥la nekone£n¥ koulí takových, ºe v kaºdé jsou v²ichni mí
k°e£ci p°esn¥ v tom rozestavení, jak te¤ jsou? Popi²te, jak by vypadal pr·nik t¥chto koulí!"

Úloha 2.B. Kouma s oumou uº zm¥nili objekt svého zájmu - nyní si do písku kreslili

²ipky a kole£ka. Nakreslili 7 kole£ek a 6 ²ipek mezi nimi:

◦→◦→◦→◦→◦→◦→◦
Dokreslete do písku dal²í ²ipky tak, ºe z libovolného bodu do jiného vedou práv¥ t°i cesty
po ²ipkách. Cestou po ²ipkách se rozumí posloupnost ²ipek, která respektuje jejich orientaci
a kaºdý bod je nav²tíven nejvý²e jednou.
Úloha 2.C. Henry se sehnul na zem, aby zvedl sv·j dení£ek, p°i£emº si nemohl nev²im-

nout, ºe mu kachli£ky na zemi (ano, celou dobu byl v koupeln¥) neuv¥°iteln¥ evokují
celo£íselnou m°íºku. P°i°a¤te kaºdému jejímu m°íºkovému bodu (bodu s celo£íselnými
sou°adnicemi) p°irozené £íslo tak, aby:

•

ºádným 2 bod·m nebylo p°i°azeno stejné £íslo

•

na m°íºce se nacházela v²echna p°irozená £ísla

•

pro libovolný obdélník s vrcholy v m°íºkových bodech a se stranami rovnob¥znými
s m°íºkou platilo, ºe jeho obsah je men²í nebo roven £tvrtin¥ nejvy²²í z hodnot
p°i°azených jeho vrchol·m.

Pomocný text, dal²í informace o seminá°i a detaily SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ SOUT

E najdete na stránkách brkos.math.muni.cz

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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