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Úloha 1.1. Poslední prázdninové dny si Lib¥nka uºívá hraním hry. Hrací pole se sestává z
devíti polí spojených ²ipkami (viz obrázek). V kaºdém tahu se nejprve pohnou jiº umíst¥né
�gurky dle ²ipek. Vedou-li z pole dv¥ ²ipky, �gurka se rozdvojí a pokra£uje na ob¥ pole.
Naopak setkají-li se dv¥ �gurky na konci tohoto pohybu na jednom poli, navzájem se
vyhodí a na poli nez·stane ºádná. Po tomto pohybu Lib¥nka umístí �gurku na libovolné
polí£ko. Cílem hry je zaplnit v²echna polí£ka �gurkami. Jak to m·ºe Lib¥nka provést?

Úloha 1.2. Henry a jeho ºena se spolu s dal²ími £ty°mi páry zú£astnili letní slavnosti. U
p°ípitku si kaºdý nejprve p°i´ukl se svým partnerem a poté si p°i´ukli i s n¥kterými dal²ími.
Henry se na záv¥r kaºdého z devíti ostatních host· zeptal, s kolika lidmi si p°i´ukl. K jeho
p°ekvapení mu kaºdý oznámil jiné £íslo. S kolika lidmi si p°i´ukla Henryho ºena?

Úloha 1.3. To Mat¥j v¥t²inu prázdnin strávil s Bublou za m¥stem u rybníka. Zrovna
sed¥li na b°ehu a házeli ºabky, kdyº Bubla zvolala: �Mat¥ji, te¤ se na té vod¥ objevilo p¥t
kol ve tvaru r·zných kruºnic a kaºdé £ty°i z nich m¥ly spole£ný alespo¬ jeden bod!� Mat¥j
se zaradoval: �Ale to znamená, ºe také v²ech p¥t dohromady prochází jediným bodem!�
Va²ím úkolem je tuto vlastnost dokázat.

Úloha 1.4. Henry m¥l na ledni£ce z magnetických cifer poskládanou n¥jakou mocninu
dvojky (£íslo tvaru 2k pro n¥jaké p°irozené k) v desítkovém zápisu. Kolemjdoucí �ouma ale
o ledni£ku zavadil a v²echny cifry z ledni£ky popadaly. Koumu hned napadlo, jestli by bylo
moºné v²echny cifry naskládat zp¥t, aby vznikla jiná mocnina dvojky (z pochopitelných
d·vod· nesmí být nula na za£átku zápisu £ísla).

Úloha 1.5. Bubla si po°ídila na dve°e nový £íselný zámek. Vybrala si ten nejlevn¥j²í na
trhu. Klávesnice m¥la pouze dv¥ tla£ítka: 0 a 1 a kód byl £ty°místná posloupnost t¥chto
dvou znak·. Mat¥j hned p°emý²lel jak se co nejefektivn¥ji dostat dovnit°. Najd¥te nejkrat²í
posloupnost znak· 0 a 1 obsahující v²echny moºné kódy (alespo¬ jednu). Nezapome¬te na
zd·vodn¥ní, pro£ jiº nem·ºe být krat²í.
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Úloha 1.6. V Hloup¥tín¥ na nám¥stí uº zase stav¥li monument. Tentokrát ²lo o opravdu
ambiciózní projekt. Byly zvoleny £ty°i body v prostoru neleºící v jedné rovin¥ a bylo do-
hodnuto, ºe bude sestaven rovnob¥ºnost¥n mající £ty°i z osmi vrchol· v t¥chto bodech.
Radní se v²ak neshodli na konkrétní podob¥ rovnob¥ºnost¥nu. Kolik existuje r·zných rov-
nob¥ºnost¥n· se £ty°mi vrcholy v t¥chto bodech? (Rovnob¥ºnost¥n je £ty°boký hranol s
podstavou rovnob¥ºníku, má tedy ²est st¥n ve tvaru rovnob¥ºníku.)

Úloha 1.7. V Leno²ín¥ na obecní tabuli bylo napsáno £íslo 72015 v desítkové soustav¥.
Obecní matematik postupn¥ vºdy smaºe poslední cifru (jednotky) a ke zbytku p°i£te p¥ti-
násobek smazaného. M·ºe tímto zp·sobem na tabuli vzniknout £íslo 20157? Svou odpov¥¤
°ádn¥ zd·vodn¥te.

Bonusová úloha. Na pam¥tní desku k monumentu z ²esté úlohy má být vyryt d·kaz
Pythagorovy v¥ty. M¥sto Hloup¥tín tak vypisuje konkurz na nejkrásn¥j²í z nich. Najd¥te
alespo¬ t°i p¥kné d·kazy.

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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