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�achovnice
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auto°i: Martin, Ondra

Úloha 5.1. Byla zima a nad ²achovnicí se za£ínalo stmívat. Na v¥ºi se tvo°ily rampouchy
a král s královnou uº vymý²leli strategii pro dal²í den. �emík zarºál, coº královi vnuklo
otázku: Kolik nejmén¥ barev je pot°eba na obarvení ²achovnice 8×8 tak, aby se král nikdy
neposunul z pole na pole o stejné barv¥ (tj. aby pole sousedící hranou nebo rohem m¥la
jinou barvu)?

Úloha 5.2. �Ale Karle,� poznamenala královna, �jsi nachlazený a nem·ºe² si skákat po
²achovnici. Co kdybychom se zamysleli spí²e nad tím, kte°í zobecn¥ní kon¥ nás mohou
dostat po n¥kolika skocích na libovolné pole na sv¥t¥.� Normální k·¬ 2 × 1 ská£e dva
dop°edu a jeden stranou. Zobecn¥ní kon¥ n × 1 ská£í o n dop°edu a o jeden stranou.
Nalezn¥te tedy v²echna taková n, pro která se mohou zobecn¥ní kon¥ n × 1 dostat na
libovolné pole nekone£né ²achovnice.

Úloha 5.3. �Libu²ko, to jsme uº °e²ili mnohokrát. Nového kon¥ ti koupím, aº vyhrajeme
n¥jakou válku. Královská pokladnice je te¤ prázdná.� , povzdechnul si král a rozhlédl se po
poli. �Ale koukej, protoºe t¥ mám rád, nakreslil jsem ti na na²i krásnou ²achovnici 9 × 9
£erno-bílé srdí£ko� :

�A mám pro tebe úkol! M·ºe² prohazovat °ádky, prohazovat sloupce, vzít kopii jednoho
°ádku a p°iloºit ho na sousední, takºe vznikne polí£ko po polí£ku kombinace (£erná a £erná
→ bílá, £erná a bílá→ £erná, bílá a bílá→ bílá) a to stejné se sloupe£ky. Na které z t¥chto
3 symbol· dokáºe² takto srdí£ko p°ekreslit?� a ukázal jí tyto varianty:
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Úloha 5.4. Libu²ka se zamyslela, ale brzy se vrátila k p·vodnímu tématu. �To je od tebe
milé, Karle, ale moºnost vyhrát válku bude² mít velmi brzy � zrovna v£era jsem vyhlásila
válku sousednímu království. A krom¥ toho, ty peníze z královské pokladnice v·bec nep°i²ly
na zmar. Koupila jsem nový kanon KX UltraSmart 3000, který se po ²achovnici dokáºe
pohybovat o jedno pole nahoru, dolu, doprava £i doleva. Jenom jedno mi te¤ vrtá hlavou.
�ekli mi, ºe pokud existuje cesta kanonem na ²achovnici 8 × 8 taková, ºe nav²tíví kaºdé
polí£ko práv¥ jednou (krom¥ prvního, na které se nakonec vrátí) a ºe kanon ud¥lá stejný
po£et horizontálních (doprava a doleva) a vertikálních (nahoru a dolu) pohyb·, pak dostanu
je²t¥ jeden kanon zcela zdarma. Mám na n¥j nárok?�

Úloha 5.A. Nad ²achovnicí létali ptá£ci a tryská£e, které d¥laly v oblacích p°ímky a úse£ky.
Vypadalo to asi takto: Úse£ka AB, |AB| = 1 a dv¥ kolmice na tuto úse£ku a, b, A ∈ a,
B ∈ b. Bodem A (B) vedly p°ímky p (q) tak, ºe p byla kolmá na q a ob¥ byly r·znob¥ºné
s a, b. Ozna£me P pr·se£ík p,b a Q pr·se£ík q,a. Dokaºte, ºe |AQ| · |BP | = 1.

Úloha 5.B. Jeden z ptá£k· si zpíval: �Pí pí, znám v£echna reálná £ísla c taková, ºe pro
libovolné kladné reálné x platí x2+3√

x2+2
> c.� Nalezn¥te nejv¥t²í takové c.

Úloha 5.C. Mezitím v tryská£i m¥l jeden pán reálné polynomy. Polynom P (x) stupn¥ n s
n r·znými reálnými ko°eny. Pomoºte pánovi najít v²echny rostoucí polynomy R(x) stupn¥
nejvý²e n− 1 spl¬ující R(P (x) + x) = P (R(x)) +R(x).

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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