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Úloha 6.1. Toho rána m¥li Henry s Mat¥jem budík nastavený na velmi brzkou hodinu, ale

ani to jim nebránilo v pohotovém vstávání, protoºe se oba na ten den t¥²ili celý rok. Jen co
se p°evlékli, utíkali do koupelny, kde uº m¥li nachystané kbelíky s vodou. A na rozcvi£ku
poloºil Henry Mat¥jovi otázku:  Které v²echny objemy a jak jsme schopní získat pomocí
72 litrové, 168 litrové a 126 litrové nádoby? K dispozici máme je²t¥ neomezenou nádobu a
neomezený zdroj vody. Nádoby m·ºeme mezi sebou libovoln¥ p°elévat.
Úloha 6.2. Henry s Mat¥jem dotáhli ten veliký kýbl plný vody aº do pokojíku kde spala

Lib¥nka.  Tak na 3. 1, 2, 3! , odpo£ítal Mat¥j £as útoku a spole£n¥ vylili celý ten kýbl
vody na chud¥ru spící Lib¥nku. Ta dlouho spící nez·stala. U v²ech dvojic celých £ísel,
které spl¬ují

(x + y 2 )(x2 + y) = (x + y)3

! 

Zaklela rozespalým a trochu vyd¥²eným hlasem. Chvíli se je²t¥ rozkoukávala, kluci, kte°í ji
normáln¥ nesly²í nadávat taky koukali, ale po chvíli ticho prolomil Mat¥j kdyº se Lib¥nky
zeptal:  A jaké vlastn¥ v²echny takové dvojice jsou?
Úloha 6.3. Dlouho to netrvalo a kluci m¥li upletené pomlázky a mohli se vrátit dom· za

Lib¥nkou. Jaro bylo v plném proudu, tráva se zelenala a v ní se, hned vedle prvosenek,
pásla prvo£ísla.  Ta´ko, koukej, tady je ale prvo£ísel! Já si myslím, ºe by se tady na²la
úpln¥ v²echna. , zavolal Mat¥j nad²en¥ na Henryho.  To je hezké. A zvládne² mezi nimi
najít v²echna prvo£ísla

p, pro která existují p°irozená £ísla n, x, y , taková, ºe pn = x3 +y 3 ?

Úloha 6.4. Uº byli skoro doma, kdyº se Mat¥j za£al trochu zdráhat.  A. . . je to v·bec

p°irozené, takhle mlátit holky? , °ekl se smutným pohledem.  Podívej se, existují taková
p°irozená

n, a ∈ N,

pro n¥º existuje provo£íslo

p

spl¬ující

2ap p + ap + npn = anpn + 2p + 1

.

Kdyº je v²echny najde², tak budou p°irozené i velikono£ní zvyky.
Úloha 6.A. Lib¥nka zatím doma nabarvila vají£ka a pracovala na výzdob¥. V papírnictví

si koupila dva stejn¥ velké papírové rovnostranné trojúhelníky. Potom rozst°ihla kaºdý z
nich na t°i díly a z t¥chto ²esti díl· poskládala £tverec, aniº by se n¥který z díl· p°ekrýval
nebo mezi nimi byla mezera. Dokáºete to také? Lib¥nce hodn¥ pomohlo, ºe si s trojúhelníky chvíli hrál také Mat¥j, který jeden z nich rozst°ihl nap·l a spolu s druhým sestavil
obdélník. Sta£í, kdyº popí²ete, kudy a v jaké vzdálenosti byste st°íhání provád¥li.
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Úloha 6.B. Jaké p°ekvapení £ekalo Lib¥nku, kdyº si na ni Henry p°ipravil pomlázku

ve tvaru pravidelného dvanáctist¥nu! Navíc m¥la tato zajímavá pomlázka pruty leºící ve
st¥nách spojující st°edy hran. Kolik nejvý²e disjunktních trojúhelník· dokáºeme z t¥chto
prut· na dvanáctist¥nu vytvo°it? Samoz°ejm¥ bychom neradi Henryho pomlázku zni£ili,
proto nebudeme pruty nijak lámat £i jinak deformovat.

Úloha 6.C. A jak to tak bývá, Lib¥nka dostala výprask a i p°es to m¥la pro kluky p°i-

ABCD. M¥l
ACD s úse£kou BD. Dokaºte
platí |M B||M D| = |M A||M C| +

pravenou odm¥nu. A tou odm¥nou jim byl £okoládový konvexní £ty°úhelník
ozna£ený

M

pr·se£ík jeho úhlop°í£ek a

ºe, £ty°úhelník

ABCK

K

pr·se£ík osy úhlu

je t¥tivový práv¥ tehdy, pokud

|M A||CD|.
Veselé Velikonoce!
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