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Úloha 6.1. Lib¥nka s Mat¥jem uº se zase dohadovali. Oba dostali od Henryho nenulová
reálná £ísla. Lib¥nka si z nich vyrobila £íslo a

b2
+ b

a2
, zatímco Mat¥jovi sta£ilo 1

a + 1
b .

Samoz°ejm¥ se dohadovali, kdo má £íslo v¥t²í. Rozsoudil je aº Henry, kdyº prohlásil, ºe to
stejn¥ záleºí jen na znaménku a+ b. Zkuste tuto skute£nost dokázat.

Úloha 6.2. To Bubla si lámala hlavu s jiným problémem. Zvolila si t°i ostré úhly α, β, γ
a snaºila se dokázat, ºe pro n¥ platí

1

cosα
+

1

cosβ
+

1

cos γ
≥ 3 3

√
tanα+ tanβ + tan γ − tanα tanβ tan γ.

Pomozte Buble tento problém vy°e²it.

Úloha 6.3. Poté, co si své nerovnosti v²ichni £ty°i °ádn¥ urovnali, vrhli se spole£n¥ na
trojici kladných reálných £ísel u, v, w. Zjistili, ºe a´ uº je volí jakkoliv, vºdycky je výraz

a

2a+ b+ c
+

b

a+ 2b+ c
+

c

a+ b+ 2c

men²í nebo roven 3
4 . Dokaºte to.

Úloha 6.4. Mat¥j u p°íkladu nevydrºel moc dlouho a uº ho napadaly dal²í úpravy. Ten-
tokrát si vzal hned n reálných £ísel, ale v²echny uvnit° kladného intervalu [a, b], takºe p°i
jeho ozna£ení platilo 0 < a ≤ x1, x2, . . . , xn ≤ b. Mat¥j pak hrav¥ dokázal, ºe

(x1 + x2 + · · ·+ xn)

(
1

x1
+

1

x2
+ · · ·+ 1

xn

)
≤ n2(a+ b)2

4ab
.

Dokaºte to také.

Úloha 6.5. Koumu nerovnosti zase tak moc nezajímaly. Rad¥ji si vy²el do p°írody. Prochá-
zel se na louce, obdivoval brou£ky a hlavn¥ Hloup¥tínské beru²ky ²estite£né. Tyto beru²ky
m¥ly na krovkách ²est te£ek, které byly navíc propojeny celkem deseti £arami (taková £ára
vºdy spojovala práv¥ dv¥ te£ky). Kouma si brzy v²iml, ºe na kaºdé beru²ce je taková trojice
te£ek, ºe kaºdá te£ka z této trojice je spojena s ostatními dv¥ma te£kami v trojici. P°i²lo
mu to zvlá²tní, a tak p°emý²lel, jestli to tak musí být vºdy. Najd¥te odpov¥¤ a °ádn¥ ji
dokaºte.

Úloha 6.6. V Hloup¥tín¥ na nám¥stí Lichob¥ºníku (ve tvaru lichob¥ºníku) se chystal start
Hloup¥tínského maratonu. M¥l být tvo°en velkou ozdobnou páskou, táhnoucí se nap°í£
nám¥stím a d¥lící nám¥stí na dva £ty°úhelníky. Jak mají Hloup¥tín²tí pásku táhnout,
jestliºe cht¥jí rozd¥lit nám¥stí na dva t¥tivové £ty°úhelníky (£ty°úhelníky, kterým lze opsat
kruºnici) a jestliºe navíc kruºnice opsané t¥mto £ty°úhelník·m mají mít stejný polom¥r?
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Úloha 6.7. �ouma se cht¥l maratonu zú£astnit, ale vyru²ilo ho tvrzení, ºe ke kaºdému
p°irozenému £íslu k ≥ 2 lze vybrat taková celá £ísla a, b, a > b, ºe výraz na − nb bude
d¥litelný k pro v²echna p°irozená £ísla n.

Bonusová úloha. V Leno²ín¥ na ú°ad¥ °e²ení m¥li po°ádný nepo°ádek v papírech. Kaºdý
posílal svoje °e²ení jak se mu zacht¥lo a v²e vypadalo nep°ehledn¥ a nejednotn¥. Leno²ín²tí
proto vypsali sout¥º na vytvo°ení jednotné ²ablony pro °e²ení vypsaných úloh. P°idejte se
i vy se svým návrhem na ²ablonu pro °e²ení Brkosích úloh. �ablona by m¥la obsahovat
polí£ka pro v²echny d·leºité informace jako jméno, £íslo úlohy, atd. a m¥la by být náleºit¥
stylizovaná. M·ºe být v libovolném formátu (LATEX, Word,. . . ), nicmén¥ submitovátko
zchroustá jen formát PDF, takºe ji p°ípadn¥ za²lete na emailovou adresu.

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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