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Zadání T°etí Série
Termín odevzdání: 13. ledna

V minulé sérii jste £etli: Václavek se snaºil zprovoznit kameru na farm¥, kam poslal drony s vraºedným
lektvarem, aby omrkl situaci. Ukázalo se, ºe zas tak vraºedný nebyl, nebo´ farma nevykazovala ºádné
známky vraºd¥ní. Bagra Václavek iritoval natolik, ºe jednodu²e ode²el a náhodou se na zmín¥né farm¥
ocitl. Jemu taktéº místní nep°ijdou p°íli² mrtví a je lehce zmaten. Na rozdíl od Václavka z toho v²ak
nebre£í.

�Moºná je to dobrá p°íleºitost v£as p°estat,� nadhodil Carlos. �Myslí² jako s kou°ením?�

Úloha 0. Vymysli dal²í t°i absurdní otázky, kterými by mohl Václavek na Carlose reagovat.

�Coºe? Ne,� snaºil se Carlos nenechat se rozhodit. �Snaºím se ti °íct, ºe to, co d¥lá², není správné.�
�Co tím myslí²?� zarazil se Václavek, na£eº se jen tak ze srandy zarazil do zem¥. Rázem si díky nov¥
získané perspektiv¥ v²iml zvlá²tní liány, která se plazila po zemi.

Úloha 1. Liána se plazí po zemi tak, ºe jediným stonkem, který nemá viditelný konec ani za£átek
(p°edstav si jako uzav°enou k°ivku) zabírá práv¥ v²echna £tvercová polí£ka na obrázku. Zárove¬ v²echna
místa, kde prochází vícekrát jedním polí£kem, jsou vyzna£ena. Nakresli do tabulky tuto liánu.

Carlos se podíval na Václavka, jak si hraje s n¥jakou liánou stále nap·l v zemi. Pak se podíval na
obrazovku po£íta£e na Bagra, jak si hraje s lidmi na farm¥ stále zmaten. �Podívej se na sebe,� pomyslel
si, �pomalu pot°ebuje² pomoc. Pro£ p°emý²lím pouze pé£kovit¥? P. . . prvo£íslo. . . prvo£íslo p. . . �

Úloha 2. Pro dv¥ prvo£ísla p a q platí p3 + q2 = 10209, ur£i ob¥ prvo£ísla.

�Mn¥ uº asi váºn¥ hrabe.� �Tentokrát jsi to °ekl nahlas,� podotkl Václavek. Mezitím na farm¥
zam¥stnanci hrabali listí. �To je nuda,� mra£ila se Pája. �Rad²i bych si zahrála ²achy,� st¥ºovala si
Jája. �Tak to spojte a nemelte furt,� ok°ikl je Franti²ek.
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Úloha 3. Pája chce shrabat své pole. Její pole je rozd¥leno do men²ích £ástí, takºe si celé pole m·ºeme
p°edstavit jako klasickou ²achovnici 8×8. Jako jaké ²achové �gurky se m·ºe pohybovat, aby pokryla
(shrabala) celé pole? Pája za£íná v levém dolním rohu a m·ºe vstoupit na kaºdé pole vícekrát.

Bagr se také za£al nudit. Na téhle farm¥ p°ece nechce zkejsnout. �Asi bych si te¤ m¥l najít nový cíl
a smysl ºivota a vydat se za ním,� °ekl si a ode²el v²em kytarám podla¤ovat struny E na D. Po chvíli
v²ak op¥t narazil hlavou do betonové brány. �lov¥k by si myslel, ºe tentokrát uº bude v¥d¥t, ºe tam
je.

Úloha 4. Pro otev°ení brány pot°ebujeme zjistit hodnoty sou£tu a+b+c+d, pro neº platí:

ab+ bc+ cd+ da = 15,

a zárove¬ jsou v²echna £ty°i £ísla p°irozená.Najd¥te v²echny moºné hodnoty výrazu a+b+c+d.

�Cos to °íkal s tím, ºe to, co d¥lám, není správné?� zeptal se znenadání Václavek. �No p°ece, ºe ty tu
chce² zabíjet lidi. A to se jim podle m¥ nem·ºe líbit.� �Ne?� zeptal se up°ímn¥ Václavek. Carlos stále
nev¥d¥l, co si o tom myslet. �Ty m¥ trollí², ºe?� obo°il se na n¥j. �Co prosím?� nechápal Václavek.
�N¥kdy opravdu nedává² smysl, Carlosi, asi jak tyhle rovnice.�

Úloha 5. Najd¥te reálná £ísla x a y, jestliºe platí:

• x < y

• xy2 = 64

• 4x+2y+5
2 = 4x+10
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�Já ºe nedávám smysl? Co podle tebe smysl dává?!. . . � ��ifry Martina Zahradní£ka.� �Coºe?. . . �
��ifry Martina Zahradní£ka.� Carlos chvíli zíral na Václavka a Václavek chvíli zíral na Carlose. �Kdyº
jsme u t¥ch zahrad, podívej na ten krásný kv¥t,"� ukázal Václavek na obrovský kv¥t, který náhle
rozkvetl na lián¥, kterou p°edtím obdivoval. �Ta kytka se mi £ím dál víc zamlouvá, tu bych si na
zahradu dal. Jaký obvod asi má ten kv¥t?�

Úloha 6. M¥jme p¥tiúhelník se stranou x a 5 kruºnic s polom¥rem x se st°edy v jeho vrcholech. Ur£ete
obvod celého útvaru.

�Není trochu divný, abys m¥l zahradu s kytkama, kdyº jsi v¥tev?� nemohl se otázce ubránit Carlos.
�Jako bych si já doma vystavoval p¥kný ºenský.� �Není to sen kaºdého muºe?� odv¥til Václavek.
Carlos se zamyslel. Václavek zatím sebral liánu a ode²el pry£. Carlos se op¥t ocitl sám uprost°ed
kruhové mýtinky. Najednou si v²iml, ºe po jejím obvodu je pravideln¥ rozestavených 2020 zvlá²tních
sv¥týlek. Um¥l totiº velmi rychle po£ítat.

Úloha 7. M¥jme pravidelný n-úhelník s 2020 vrcholy. Jeho vrcholy ozna£me po °ad¥ x1 aº x2020.
Ur£ete sou£et velikostí konvexních úhl· | ^x849x307x17 | a | ^x17x1317x849 |.
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V dal²ím okamºiku v²ak sv¥týlka za£ala zá°it víc a víc, aº Carlose naprosto oslepila. S nar·stající
intenzitou sv¥tla se Carlosovi zamlºovalo i my²lení. Najednou se z ticha za£aly vyno°ovat zvuky, p°e-
cházející do hlasit¥j²ích a srozumiteln¥j²ích hlas·. �Carlosi!� probralo ho rázem. Rozhlédl se kolem
sebe. Sed¥l na kancelá°ské ºidli, p°ed sebou po£íta£ a vedle sebe nasupeného ²éfa. �Omlouvám se, m¥l
jsem t¥ºkou noc a na chvíli jsem asi usnul,� vylezlo z n¥j. Pohlédl na monitor a pokra£oval v kaºdodenní
rutin¥, práce pohádká°e KoMáRa není zas tak zajímavá. . .

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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