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Úloha 1.1. Klevrovi o£ekávali náv²t¥vu a na stole uº m¥li nachystané zákusky. T°i z nich
v²ak zmizely d°íve, neº náv²t¥va p°i²la. Takto se vymlouvali:

Lib¥nka: �Pokud m¥la zákusek Bubla, Mat¥j nem¥l.�
Bubla: �Lib¥nka sn¥dla nejmén¥ dva zákusky.�
Henry: �Pokud m¥l zákusek Mat¥j, donesl jeden i Buble.�
Mat¥j: �D¥v£ata ºádné zákusky nem¥la.�
Ti, kdo ºádné zákusky nesn¥dli, mluvili pravdu, ostatní mohli (ale nemuseli) lhát. Kdo

sn¥dl kolik zákusk·, pokud kaºdý zákusek sn¥dl jeden z t¥chto £ty° lidí?

Úloha 1.2. Kouma s �oumou zatím hráli hru. Kouma si myslel dv¥ £ísla a, b od 1 do 10,
pro která platilo a > b. �ouma v kaºdém kole °ekl, zda hádá a + b, nebo a − b a tipnul
si £íslo. Kouma mu pak odpov¥d¥l, zda je odpov¥¤ správná, men²í nebo v¥t²í. Na kolik
pokus· mohl �ouma £ísla uhodnout? Ukaºte, ºe mu daný po£et pokus· sta£í, a´ si Kouma
vybere jakákoliv £ísla a, b.

Úloha 1.3. �Paktéºkoliv ostatní zákusky nesníte, pustím se do nich, zbude na vás,� pronesl
Henry. D¥ti se tváºily trochu zmaten¥ a tak jim vysv¥tlil, ºe �paktéºkoliv� je logická spojka
spojující t°i v¥ty, která °íká, ºe pokud platí první, pak sou£asn¥ platí druhá a neplatí t°etí.
Matematicky se zna£í symbolem ⊗ a pomocí b¥ºných spojek ji dokáºeme zapsat takto
⊗(A,B,C) = A ⇒ (B ∧ ¬C). Pak dal d¥tem za úkol dokázat, ºe v²e, co lze vyjád°it
pomocí ¬,∧,∨,⇒,⇔ lze vyjád°it pomocí této jedné parádní spojky.

Úloha 1.4. Do Hloup¥tína zavítala troj£lenná delegace z Logistánu � pan Poctivý, pan
Fale²ný a pan Po²etilý. Pan Poctivý vºdy °íkal pravdu, pan Fale²ný vºdy lhal a pan Po²etilý
odpovídal na otázky náhodn¥. Bohuºel nikdo nev¥d¥l, který je který. Dal²í problém byl
v tom, ºe mluvili Logistánsky. Na otázky odpovídali vºdy �Puf� nebo �Huf� , ale nikdo
z Hloup¥tína nev¥d¥l, které ze slov znamená ano a které ne. Kouma dostal v rámci diskuse
moºnost zeptat se na t°i otázky (kaºdou jen jednoho, ale libovolného kandidáta). Jak se
má ptát, aby zjistil identitu v²ech kandidát·?

Úloha 1.5. Ptal se Kouma �oumy, jaká jsou jeho oblíbená £ísla, a �ouma pravil: �Mám
rád v²echna taková p°irozená £ísla, v nichº kaºdá cifra je v¥t²í neº v²echny napravo od ní.�
Kolik je �oumových oblíbených £ísel?

Úloha 1.6. Ptal se �ouma Koumy, jaká jsou jeho oblíbená £ísla, a Kouma pravil: �Mn¥
se p°irozené £íslo n líbí, pokud 9n− 2 · 3n+1 d¥lí £íslo 3n(3

n−1)− 1.� �oumovi hned do²lo,
ºe se Koumovi vlastn¥ líbí v²echna p°irozená £ísla, ale neum¥l to dokázat. Pom·ºete mu?
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Úloha 1.7. Zatímco �ouma koumal, cvi£il si Kouma rýsování opsaných kruºnic. Nejprve
narýsoval kruºnici opsanou trojúhelníku ABC, následn¥ opsal kruºnici trojúhelníku DEF ,
kde D,E, F jsou st°edy stran trojúhelníka ABC. Byl tuze p°ekvapen, ºe m¥ly vzniklé
kruºnice vnit°ní dotyk. Dokaºte, ºe oba Koumovy trojúhelníky jsou pravoúhlé.

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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