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Úloha 6.1. Mat¥j se rozhodl, ºe si poskládá vla²tovku, ale ne jen tak oby£ejnou, ale z
papíru, který má tvar obecného konvexního ²estiúhelníku. Vrcholy papíru si ozna£il po
°ad¥ A, B, C, D, E a F . Neº se pustil do samotného skládání, narýsoval si na papír
je²t¥ t¥ºi²t¥ trojúhelník· ABC, BCD, CDE, DEF , EFA a FAB (ozna£il je po °ad¥ A1,
B1, C1, D1, E1 a F1), kterými pak vedl sklady papíru. Lib¥nka ho p°itom pozorovala a
víc neº samotné skládání ji zajímalo, pro£ je kaºda strana ²estiúhelníka A1B1C1D1E1F1

(p°ed za£átkem skládání) stejn¥ dlouhá jako strana prot¥j²í a pro£ jsou navíc tyto strany
rovnob¥ºné.

Úloha 6.2. Henry si °ekl, ºe vla²tovky jsou pro d¥ti a on ºe si vyrobí po°ádný termova£
nukleár·. Vzal svá°e£ku a ²el do sklepa. Vzal ²est rovných trubek a sva°il je k sob¥ konci
a to tak, ºe za£átek druhé byl sva°en s koncem první v bod¥ P1, konec druhé se za£átkem
t°etí v P2, a tak dál, aº konec ²esté se za£átkem první v P6. Na první pohled bylo z°ejmé, ºe
výsledný útvar není rovinný. Na druhý pohled jste simohli v²imnout, ºe P1P2 je rovnob¥ºné
s P4P5, P2P3 s P5P6 a kone£n¥ P3P4 s P6P1. Um¥li byste dokázat, ºe mají úse£ky P1P4,
P2P5 a P3P6 spole£ný st°ed?

Úloha 6.3. Lib¥nka necht¥la z·stat pozadu a za£ala si skládat vlastní vla²tovku. Ona
pro zm¥nu pouºila kruhový papír. Uvnit° papíru si zvolila bod P a p°ehnula papír dv¥ma
kolmými sklady, vedenými bodem P . První se protnul s okrajem papíru v bodech A a C,
druhý v bodech B a D. Lib¥nka je nyní tuze zv¥davá, jaká je mnoºina bod· Q takových,
ºe APBQ je obdélník.

Úloha 6.4. Henry zatím pokra£oval ve svém kutilském díle. Dal²í komponentou termova£e,
kterou si vyrobil, je £ty°st¥n, jehoº délky prot¥j²ích hran tvo°í dvojice (a, a′), (b, b′), (c, c′).
Dokaºte, ºe existuje trojúhelník o stranách a+ a′, b+ b′, c+ c′, který je ostroúhlý.

Úloha 6.5. Hloup¥tín²tí se rozhodli, ºe si postaví lanovku. A ne jednu, postavili si celou
sí´ lanovek. Na obrázku 6.1 jsou zakreslené jejich stanice a mezi nimi jednotlivé linky.
Rozhodn¥te, jestli mohou hloup¥tín²tí objet v²echny stanice, aniº by n¥jakou nav²tívili
dvakrát. Jejich trasa m·ºe za£ínat i kon£it v libovolných stanicích, ale samoz°ejm¥ se v
pr·b¥hu cesty mohou dopravovat pouze lanovkou.

Úloha 6.6. �ouma s Koumou se rozhodli, ºe musí lanovku hned vyzkou²et. Celí nedo£kaví
nasedli do vozu lanovky se sériovým £íslem 1367635. Zatímco si Kouma uºíval výhled do

1 BRKOS Team 2012



XVIII. ro£ník BRKOS 2011/2012

kraje, �ouma p°emý²lel, zda existuje p°irozené b takové, ºe £íslo vozu je zápisem druhé
mocniny v soustav¥ o základu b. Dokázali byste mu pomoci?

Úloha 6.7. �Va²e jízdenky prosím,� ozvalo se vedle �oumy a ten si uv¥domil, ºe si
zapomn¥l lístek koupit. �Pane revizore, nedalo by se . . . ,� za£al ze sebe �ouma nes-
m¥le soukat. �Dle osmého paragrafu jízdního °ádu,� p°eru²il ho revizor, �m·ºe být jízdné
odpu²t¥no práv¥ t¥m osobám, které zvládnou najít v²echna p°irozená £ísla n taková, ºe
polynom 64xn + 1 lze psát jako sou£in nekonstantních polynom· s celo£íselnými koe�-
cienty� . Zachráníte �oumu p°ed pokutou?

Obr. 6.1: Linky lanovky

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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