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Hrátky s t¥lesy
Termín odeslání: 15. 1. 2018

auto°i: Adam,

Matou², Dominik

Lib¥nka, protoºe je parádnice, si vzala krychli s hranou 1 vyrobenou ze zrcadel
a poloºila ji hranami na sou°adnicové osy. Mat¥j ji sledoval a lstiv¥ jí v rohu se sou°adnicemi
(0, 0, 0) vyvrtal bodovou díru a posvítil do ní laserovým ukazovátkem tak, ºe se poprvé
paprsek odrazil v bod¥ (1, 13 , 43 ). Kolikrát se celkov¥ v krychli paprsek poodráºel neº vylet¥l
tou samou dírou ven? Pokud paprsek vlet¥l p°esn¥ do rohu, jedním odrazem se odrazil zp¥t
a pokud do hrany, odrazil se jedním odrazem jako od p°ímky.
Úloha 3.1.

Henry hledal nekonvexní mnohost¥n, jehoº st¥ny jsou tvo°eny £ty°úhelníky a
pro který platí V − H + S = −2 (V je po£et vrchol·, H je po£et hran a S je po£et st¥n
mnohost¥nu). Pomozte mu s hledáním.
Úloha 3.2.

Úloha 3.3. Kouma a ouma si hráli s mí£em tvaru koule koule K s polom¥rem r a st°edem
S . Kdyº uº je fotbal nebavil, tak kouli opsali hranol bez podstav (nekone£n¥ vysoký hranol)

tak, ºe jeho st¥ny byly na sebe kolmé. Kaºdá st¥na hranolu m¥la práv¥ jeden spole£ný bod
s koulí. Nalezn¥te objem prostoru, který takto zobrazili, vn¥ kvádru do koule v kulové
inverzi podle koule K .

Kdesi v Hloup¥tín¥ leºel obecný £ty°st¥n a byly dány 3 p°ímky v prostoru
tak, ºe kaºdá z nich byla rovnob¥ºná s jednou z hran £ty°st¥nu, které m¥ly spole£ný vrchol a zárove¬ hrany £ty°st¥nu neleºely na t¥chto p°ímkách. Henry jednou popsal t¥ºi²t¥
£ty°st¥nu jako pr·se£ík n¥jakých p°ímek, mohl p°i tom tvo°it nové p°ímky pouze tak, ºe
vedly n¥kterou dvojicí bod· z následujícího vý£tu: Vrcholy £ty°st¥nu, pr·se£ík dvou jiº
existujících p°ímek, obecný bod na libovolné p°ímce, obecný bod prostoru. Zvládnete to
také?
Úloha 3.4.

Lib¥nka s Mat¥jem hrají pi²kvorky na plo²e 3 × 3. Trochu popletli pravidla,
a to tak, ºe oba dva hrají za ten samý znak a ten, komu se jako prvnímu poda°í ud¥lat 3
znaky v °ad¥ prohrává. Který z hrá£· má vít¥znou strategii a jaká je to strategie?
Úloha 3.A.

"Milé d¥ti", °ekl Henry svým ratolestem. "Podívejte se, co se dnes °e²í v
novinách...", dodal a podal jim vytrºený £lánek. V n¥m bylo napsáno: P (x) je polynom,
který vznikne roznásobením výrazu:
Úloha 3.B.

(1 − x)(1 + 2x)(1 − 3x) . . . (1 + 14x)(1 − 15x)

Jaký má P (x) koecient u x2 ? "Tak co, vy to zvládnete vy°e²it?"
Úloha 3.C. Kouma má funkci denovanou: f (1) = 1, f (3) = 3, f (2n) = n, f (4n + 1) =
2f (2n + 1), f (4n + 3) = 2f (2n + 1) + 1 pro n ∈ N . ouma si vymyslel £íslo a < 2017,
dosadil do funkce f a výsledek op¥t dosadil do f . Toto ud¥lal celkem 2017krát. Nakonci
dostal op¥t £íslo a. Najd¥te v²echny moºné hodnoty a.
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