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Úloha 4.1. Lib¥nka, jakoºto vedoucí klubu matematik· s pravým palcem u nohy v¥t²ím
neº levý, organizuje pro tento klub sraz. Na n¥j pozvala Koumu, �oumu, Henryho a Mat¥je.
Kouma p°ijde na sraz, jen kdyº p°ijde �ouma. Henry a �ouma nep°ijdou sou£asn¥, ale
p°ijde alespo¬ jeden z nich. Nakonec, nem·ºe se stát, ºe by na srazu byli sou£asn¥ Kouma,
Henry a Mat¥j. Ur£ete v²echny moºné kombinace, jak m·ºe vypadat ú£ast na srazu.

Úloha 4.2. Kouma p°emý²lel, zda se srazu zú£astnit. Hlavním aspektem rozhodnutí v²ak
nebyl výsledek p°edchozí úlohy, ale fakt, ºe by nechal doma samotnou binární spojku Θ s
následující pravdivostní tabulkou:

A B Θ(A,B)

0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

"Nenechávej m¥ tu samotnou, kdyº tu z·stane², vytvo°ím ti jakoukoli výrokovou formuli
si bude² p°át!"vzlykala binární spojka. "Dob°e, vytvo° mi tedy formuli, která je ekvivalentní
s formulí C → (A ∧ B)."Napi²te také výrokovou formuli, která je pravdivá práv¥ tehdy,
kdyº je pravdivá C → (A∧B) a obsahuje jen binární spojku Θ (ne nutn¥ jednou), výrokové
prom¥nné a závorky.

Úloha 4.3. Sraz probíhal jako obvykle. Mezi pom¥°ováním ostatních kon£etin se v²ak
na programu objevila poloºka navíc - Lib¥n£ina sout¥º: Najd¥te co nejkrat²í výrokovou
formuli obsahující p¥t výrokových prom¥nných A, B, C, D, E, která je pravdivá práv¥
tehdy, kdyº je pravdivý práv¥ sudý po£et prom¥nných. Koumovi (a´ uº na srazu byl nebo
ne) se poda°ilo nalézt formuli, která má 20 znak· (tzn. prom¥nná, operátor nebo závorka).
Poda°í se vám najít je²t¥ krat²í? Ve formuli smíte pouºívat pouze výrokové prom¥nné,
závorky a libovolné unární nebo binární logické spojky.

Úloha 4.4. Kdyº Kouma sout¥º vyhrál, snaºil se p°ednést p°edem p°ipravenou d¥kovnou
°e£. Av²ak je²t¥ neº za£al, pozornost strhla �oumova unikátní ternární spojka ∆, kterou
si vycvi£il, aby byla pravdivá práv¥ tehdy, kdyº jsou pravdivé dva ze t°í jejích argument·.
�ouma hned p°edvedl pár p°íklad·: ∆(1, 0, 0) = ∆(1, 1, 1) = 0, ∆(1, 0, 1) = ∆(1, 1, 0) = 1.
�Tahle spojka umí v²echno, s její pomocí jsem schopný zapsat kaºdou formuli výrokové lo-
giky!"Kouma se zamyslel a odpov¥d¥l: �To není pravda! Musí² ke své spojce pridat negaci.�
Dokaºte, ºe má Kouma pravdu. Nalezn¥te výrokovou formuli, která se nedá zapsat jen po-
mocí spojky ∆ a dokaºte, ºe kaºdá formula se dá zapsat jen pomocí spojky ∆ a negace ¬.
P°i d·kazu m·ºete vyuºít plnohodnotnost systém· uvedených v pomocném textu.
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Úloha 4.A. �ouma se hned urazil, nabral hrnkem sýrovou omá£ku a polil jím Koumu.
Kouma se v²ak nebránil a jen sýrov¥ poznamenal: "Podívej, na hrnku je ²est �ek· sýrové
omá£ky spojených tak, ºe t°i �eky jsou spojeny s dal²ími t°emi a p°esto se £áry ani trochu
nek°íºí.""To je toho, takhle jde spojit kaºdých ²est �ek· na hrní£ku."Odv¥til �ouma.
Ukaºte, jak lze na oby£ejném hrnku s jedním uchem spojit ²est bod· jako na obrázku, ale
tak, aby se spojnice nek°íºily.

Úloha 4.B. Mezitím, co si ostatní otírali o koumu nachos, v jiné £asové linii krále zaklela
£arod¥jnice, ºe on a v²ichni jeho synové budou bu¤ bezd¥tní, nebo budou mít práv¥ 2
syny. O mnoho let pozd¥ji tato dynastie vym°ela. Dohromady v této dynastii bylo 101
muº· (v£etn¥ krále). Kolik z nich bylo bezd¥tných?

Úloha 4.C. Vid¥l v nich totiº kruºnici k a na ní postupn¥ body A, B, C, D. My si v²ak
ozna£me postupn¥ P, Q, R, S st°edy oblouk· AB, BC, CD, DA. Dokaºte, ºe PR je kolmé
na QS.

Pomocný text, dal²í informace o seminá°i najdete na stránkách brkos.math.muni.cz

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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