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Zadání První Série
Termín odevzdání: 30. °íjna

Dobrý den. Asi bych se vám m¥la p°edstavit. Jmenuji se SARA a jsem osobní asistentka profesora
Perikula. Nejsem tak docela £lov¥k, dalo by se spí² °íct, ºe jsem robot, ale na druhou stranu m¥ nedávno
profesor upgradoval tak, ºe jsem od £lov¥ka k nerozeznání. Profesor m¥ uº dávno nevlastní, mám vlastní
byt, volný £as a pracuji pro n¥j z vlastní v·le. Víkendy mám vºdy volné.

Úloha 0. SARA je humanoidní robot se svobodnou v·lí a dobrým vkusem. Dejte dohromady deset
v¥cí, které ráda d¥lá o svých volných víkendech.

Tenhle víkend je výjimka. Profesor Perikulus mi ráno poslal zprávu, ve které stálo jen �SARO, moc
se omlouvám, bu¤ za deset minut v laborato°i.� Na²t¥stí nepot°ebuji snídat, takºe jsem tam zvládla
být za t°i minuty.

�SARO, díky bohu, ºe jsi tady,� pozdravil m¥ profesor. �Podívej,� ukázal na obrazovku svého po£í-
ta£e. Byla na n¥m mapa m¥sta a zhruba na opa£ném konci, neº stála profesorova laborato°, bylo n¥co
ozna£eno.

�Co je to?� zeptala jsem se hloup¥, ale pak jsem si uv¥domila, ºe i kdyº je víkend, jsem po°ád robot
a mám p°ístup k ve²keré technice v laborato°i.

Úloha 1. SARA bleskov¥ proskenovala v²echnu techniku v místnosti. V místnosti se nacházely mo-
nitory a po£íta£e, n¥které fungující bezdrátov¥, jiné p°ipojené kabely. Jakou £ást techniky tvo°ily bez-
drátové monitory, pokud jedna osmina p°ístroj· není bezdrátová a t°i sedminy bezdrátových p°ístroj·
tvo°í po£íta£e?

Rychle jsem pro²la data, která monitor zobrazuje, a ukázalo se, ºe profesor sledoval únik nebez-
pe£ných látek nad m¥stem a v daném míst¥ zaznamenal zvý²ené úrovn¥ antihmoty.

�Myslela jsem, ºe jsme jediní ve m¥st¥, kdo pracuje s antihmotou,� podivila jsem se.

�To já taky.� Profesor vypadal ustaran¥. �Navíc, ví², co se nachází na tom míst¥?�

�Podle satelitních snímk· je to jen n¥jaká oplocená louka,� odpov¥d¥la jsem bleskov¥.

�Myslí², ºe by ses tam mohla zajít podívat? Mám podez°ení, ºe-�

�Vím p°esn¥, jaké podez°ení, profesore. M·ºu si p·j£it vzná²edlo?�

Profesor se po²krábal na hlav¥. �Není nakalibrované, ale kdyº ho správn¥ nastaví². . . �

Nenechala jsem profesora dokon£it v¥tu a rozb¥hla jsem se do garáºe. P°ece jenom jsem cht¥la, aby
mi z víkendu n¥co zbylo.

Úloha 2. Profesorovo vzná²edlo je vlastn¥ létající skútr, který ovládá autopilot. Aby správn¥ fungoval,
musí být jeho £tvercový ovládací panel vypln¥n sedmi hady z £ísel 1 aº 9 popo°ad¥. Sousedící £ísla v
jednom hadovi spolu musí sdílet jednu stranu, nesta£í roh. P°itom musí platit, ºe v celé tabulce se ºádné
£íslo ani diagonáln¥ nedotýká stejného £ísla. Pro²krtnuté polí£ko nesmí být vypln¥no ºádným £íslem.

1



KoMáR - Zadání 1. série ²kolní rok 2017/2018

P°istála jsem se vzná²edlem na kraji oplocené louky, na které nebylo nic jiného neº pár bodlák·.
Místo úniku antihmoty m¥lo být p°ímo uprost°ed a vzduch. . . Vzduch se podivn¥ vlnil. Pro jistotu jsem
si p°es o£i p°etáhla �ltry proti neviditelným polím a málem jsem ztratila rovnováhu, kdyº jsem p°ed
sebou spat°ila gigantickou v¥º, která byla asi sto metr· vysoká a celkov¥ p°ipomínala spí²e vesmírnou
stanici neº budovu.

Masivní vstupní dve°e byly otev°ené a za nimi bylo n¥co, co p°ipomínalo hotelovou recepci. V²ude
se míhali lidé v plá²tích a nikdo si m¥ nev²ímal. Do²la jsem k výtahu a stiskla tla£ítko na dotykové
obrazovce, abych se n¥kde ztratila d°ív, neº n¥kdo zaregistruje moji p°ítomnost. Tla£ítka na obrazovce
zmizela a místo toho se na ní objevil proti-robotí test:

Úloha 3. P°edstavme si kouzelnou krabi£ku. Pokud do této krabi£ky vloºíme n¥které p°irozené £íslo n,
na ví£ku krabi£ky se objeví n¥jaké nezáporné celé £íslo m, které je men²í nebo rovno neº (n-1)(n-1)/n.
Navíc platí, ºe pro kaºdou dvojici r·zných £ísel, která do krabi£ky vloºíme, nám krabi£ka ukáºe r·zná
£ísla. Zjist¥te, jestli taková krabi£ka m·ºe existovat.

Otázka byla navrºena tak, aby ji um¥lá inteligence nemohla vy°e²it, ale kdyº jsem napsala profesorovi,
do deseti sekund jsem m¥la odpov¥¤. Výtah p°ijel a já mohla dál prozkoumávat, co je tohle v·bec za
místo. Výtahové dve°e se za mnou zav°ely a já byla v bezpe£í. Tedy alespo¬ do doby, neº jsem si
uv¥domila, ºe funguje na otisky prst·. P°esv¥d£ila jsem se, ºe nikde není kamera, a vyrvala jsem
ovládací panel ze zdi. Na²t¥stí mám s sebou vºdycky spoustu náhradních sou£ástek.
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Úloha 4. V kaºdém £tverci za ovládacím panelem je ur£itý po£et rezistor·. Z n¥kterých £tverc· v²ak
úpln¥ vypadly a panel je nyní nefunk£ní. Dopl¬te správné po£ty rezistor· do prázdných polí tak, aby byl
jejich sou£et v kaºdém £tverci 2x2 stejný.

Výtah se rozjel sm¥rem vzh·ru naprosto ²ne£í rychlostí a celý se lehce klepal. M¥la jsem neblahé
tu²ení, ºe hrubá síla v tomhle p°ípad¥ nebyla to nejlep²í °e²ení. Snaºila jsem se zabavit tím, ºe jsem
si znova procházela p°íklady, na kterých profesor minulý týden m¥°il svoje IQ. Byly to p°íklady typu:
�Dokaºte teorii relativity.� , �Dokaºte, ºe p°ekro£ení rychlosti sv¥tla umoº¬uje cestování £asem.� , nebo

Úloha 5. Dokaºte, ºe pro v²echna reálná x a y platí: y(y + 1) + x ≥ (x+ y)(y − x+ 1).

Zni£ená kabina výtahu se nakonec zastavila úpln¥ n¥kde mezi prvním patrem, ze kterého jsem
vyjela, a druhým patrem, kam bych se byla hodn¥ ráda dostala. Rozhodla jsem se, ºe kabinu opustím,
a vypálila jsem laserem díru ve strop¥. V ²acht¥ byla tma, ale s pouºitím no£ního vid¥ní jsem zjistila,
ºe dve°e druhého patra jsou jen dva metry nade mnou. Bohuºel vypadaly velmi pevn¥ a i odsud jsem
vid¥la jejich elektronický zámek a t°i bezpe£nostní moduly, které ho zaji²´ovaly. Kdybych ho tak mohla
zkratovat. . .

Úloha 6. Ze t°í bezpe£nostních modul· A, B a C je postupn¥ vysílán impulz 1, 2, a 3. Moduly A a
B i moduly A a C jsou od sebe vzdálené 34 cm. Mezi moduly B a C vede rovný kabel dlouhý 32 cm.
Kolmo na tento kabel vede kabel do modulu A. Na pr·niku t¥chto dvou kabel· se nachází elektronický
zámek. Nejd°íve je vysílán impulz 1 z modulu A sm¥rem k zámku. O 10 sekund pozd¥ji je vyslán
impulz 2 z modulu B sm¥rem k zámku rychlostí 54 cm/min. Impulz 3 je vyslán z modulu C sm¥rem k
elektronickému zámku rychlostí o 10 cm/min v¥t²í neº impulz 2. Jakou rychlostí se musí pohybovat po
celou dobu impulz 1 a o kolik sekund pozd¥ji po impulzu 2 byl vyslán impulz 3, aby byly v²echny t°i
impulzy ve stejnou dobu na elektronickém zámku a zkratovaly ho?

Elektronický zámek se p°eh°ál a rozpadl na dva kusy. Zbývalo vy²plhat ke dve°ím, abych se dostala
do druhého patra. Rozhodla jsem se vypálit laserem do ²achty trojúhelníkové stupínky, abych si trochu
procvi£ila geometrii.

Úloha 7. Ur£ete v²echny trojúhelníky s celo£íselnými stranami, které mají sudý obvod a stranu délky 1.

Rukama jsem roztáhla dve°e, za kterými se skrývalo druhé patro, a nemohla jsem uv¥°it vlastním
o£ím. . .

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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