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Úloha 5.1. Mat¥j s Lib¥nkou hráli hru. Na za£átku m¥li obecný normovaný polynom
stupn¥ 2016:

P (x) = x2016 + a2015x
2015 + · · ·+ a1x+ a0

St°ídali se na tahu a v kaºdém tahu p°i°adili jednomu z koe�cient· a0, . . . , a2015 konkrétní
reálnou hodnotu (reálné £íslo). Za£íná Mat¥j. Po 2016 tazích jsou v²echny koe�cienty ur-
£eny, hra kon£í a P(x) se stává konkrétním polynomem. Pokud je na konci £íslo 2016
ko°enem, vyhrává Lib¥nka, v opa£ném p°ípad¥ vyhraje Mat¥j. Kdo má v této h°e vít¥znou
strategii (tj. m·ºe hrát tak, ºe vºdy vyhraje, a´ uº hraje druhý hrá£ jakkoliv)?

Úloha 5.2. Henry m¥l jiné starosti. M¥l polynom x3+ax2+bx+c, jehoº ko°eny si ozna£il
jako α, β, γ a cht¥l najít polynom, jehoº ko°eny by byly α3, β3, γ3. Pomoºte mu s tímto
úkolem.

Úloha 5.3. K jejich polynomiálním radovánkám se p°idala i Bubla, kdyº si p°inesla
v²echny polynomy P (x) s reálnými koe�cienty a alespo¬ jedním reálným ko°enem, které
spl¬ují

P (P (x)) = P (x)2016

. Ur£ete v²echny Bubliny polynomy.

Úloha 5.4. Nakonec dali v²ichni hlavy dohromady a p°i²li s polynomem P (x) stupn¥ n,
který spl¬uje

P (k) =
k

k + 1

pro k = 0, 1, . . . , n. Jaká je hodnota P (n+ 1)?

Úloha 5.5. Kouma uº má polynomy dávno na háku, a tak se rad¥ji v¥noval tabulce 3×3.
Cht¥l ji vyplnit £ísly 1 aº 9 tak, aby sou£et libovolných dvou sousedních polí (sousedících
p°es hranu) byl prvo£íslo. Mohlo se mu to poda°it?

Úloha 5.6. Na leno²ínském nám¥stí tvaru trojúhelníku ABC cht¥li postavit nový chodník.
Ten m¥l vést z bodu A po stran¥ AB aº k bodu X, pak p°ímo k bodu Y na stran¥ BC
a nakonec po této stran¥ k bodu C. Navíc m¥lo platit |AX| = |XY | = |Y C|. Jak mohou
leno²ín²tí stavitelé zkonstruovat body X a Y , jestliºe mají jen pravítko a kruºítko (a£
dostate£n¥ velká).

Úloha 5.7. V Hloup¥tín¥ zavedli novou sociální sí´ FejsBRK. Umoº¬ovala obyvatel·m
Hloup¥tína p°idat si jiné obyvatele mezi své p°átele. Takovéto p°átelství bylo vzájemné.
Dokaºte, ºe v Hloup¥tín¥ je takový £lov¥k, ºe pr·m¥rný po£et p°átel v²ech jeho p°átel není
men²í neº pr·m¥rný po£et p°átel v²ech obyvatel Hloup¥tína.
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Bonusová úloha. Hloup¥tín²tí uº se za£ali trochu ztrácet v tom, kdo je kdo, kdo je
vlastn¥ Mat¥j, kdo je Lib¥nka a Bubla a jak se k tomu v²emu má Henry. Nemluv¥ o
Koumovi a �oumovi. Prozkoumej BRKOSí archív, najdi o na²ich hlavních postavách co
nejvíce informací a pomoº hloup¥tínským ud¥lat v tom jedou pro vºdy po°ádek.

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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