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Zadání Druhé Série
Termín odevzdání: 2. prosince

�Jak to, ºe jste v¥d¥li, ºe pro m¥ máte p°ijít?� ºasl VP, kdyº se zk°íºenýma nohama usedl na
provizorní postel. �Protoºe jsi nesmírn¥ d·leºitý,� zazubila se dívka obdobn¥ sedící na prot¥j²í posteli,
urputn¥ svírající blok a tuºku. �JB si z tebe jenom st°ílí,� opravil ji JK. JB zajisk°ily její zelené o£i,
uchechtla se, ale víc uº VP nevid¥l, protoºe jí obli£ej zakryly na krátko st°iºené tmavé vlasy. �Co to
kreslí²?� zeptal se VP. JB se vykrucovala, necht¥la nic ukázat. �Kreslím pokojík, ve kterém bych cht¥la
bydlet. Jednu st¥nu by m¥l zelenou. Byl by tam velký psací st·l. Jo a k°eslo. Ne, ne k°eslo, hamaka
na leºení. A u toho velká nást¥nka s obrázky. Jo a knihovni£ka, s romanticko-fantastickou literaturou,�
zasnila se JB.

Úloha 0. Nakreslete vysn¥ný pokojík JB.

JK se nenechal rozhodit a odhodlal se VPho zasv¥tit: �Tvoje babi£ka, kdyº vid¥la mimo°ádný pro-
jev Velkýho B, nás zkontaktovala takovým hustým za°ízením, který jsem sám vymyslel. Funguje na
principu radiových vln, které. . . � �JKáááááá!� zakoulela znud¥n¥ o£ima JB, protoºe to JK vysv¥tloval
uº tisíckrát. �. . . pouºila, protoºe jí bylo jasné, ºe p·jdou po tob¥,� dokon£il dot£en¥ JK.
�Pro£ by ²li po m¥?�
�Protoºe senátorka X ur£it¥ nezem°ela. N¥kde se skrývá. Pomáhá nám. Je to taky Odbojník. A taky
je velmi dobrou známou tvýho táty.� odpov¥d¥l JK.
�Áááá prav¥ te¤ p°estává JK mluvit a my jdeme na druhou ve£e°i.�
VPmu bylo jasné, ºe téma jeho táty bylo tabu. Nikdy ho ale nepotkal a byl zv¥davý. JB mu nic ne°ekne,
ale JK by mohl. Po vzoru ostatních si vzal rohlík a £ekal v °ad¥ na pomazánku. Protoºe byla ale jídelna
malá a £tvercová, museli frontu n¥kolikrát zato£it, aby se tam ve²li.

Úloha 1. Dopl¬te do tabulky £ísla 1 aº 64 (po°adí jedlík·) tak, aby se ºádné neopakovalo a kaºdá
dv¥ po sob¥ jdoucí £ísla sousedila hranou. Najd¥te alespo¬ jedno vyhovující °e²ení.

VPho fascinovalo mnoºství druh· jídla. �Kaºdý dostaneme n¥jaké jídlo p°id¥lené, vºdy se ale kaºdý
odbojník pod¥lí! Máme ale také spoustu Odbojník·, kte°í p¥stují jídlo na£erno. Jedení je pak adre-
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nalinovým záºitkem,� vysv¥tlil JK, jeº m¥l nejspí² zálibu ve výkladech. Pro²li zvlá²tní frontu a VP si
vybral rybí pomazánku. Posadili se na zvlá²tní pytle napln¥né n¥jakými drobnými kuli£kami. Vybral si
takový fe²ný r·ºový. �Sedí² mi na míst¥!� ozval se neuv¥°iteln¥ pronikavý hlas. VP se zmaten¥ rozhlíd-
nul, hlas p°ekvapiv¥ p°icházel od mile vypadající blondýnky s velkýma o£ima. �A nem·ºe² si sednout
jinam?� zarazil se VP. �Myslím, ºe budeme o místo bojovat,� zatvá°ila se ¤ábelsky ta holka, �je £as
na kámen, n·ºky, papír, tapír, spock.�

Úloha 2. P°i klasické h°e kámen, n·ºky, papír se pouºívají t°i �zbran¥�. P°i jakých po£tech druh·
zbraní lze tato hra uskute£nit tak, aby ºádná zbra¬ nebyla zvýhodn¥na v·£i ostatním a p°i pouºití r·zných
zbraní ²lo vºdy rozhodnout o vít¥zi?

Po tom, co mu LR (ano, tak se jmenovala) ukázala, jak vypadá tapír a spock, uskute£nili souboj. A
protoºe prý papír usv¥d£í spocka, usedla LR do jiného, modrého pytle. �Mám já hlad, ºe bych sn¥dla
i kozu!� vydechla aº moc nahlas. V²ichni se pustili do jídla. Kdyº do sebe LR cpala uº £tvrtý rohlík,
zeptal se VP: �Jak to, ºe máte kaºdý jinou barvu tri£ka? Vºdy´ p°ece v úterý se nosí oranºová!�

�No je to taková recese,� promluvila po dlouhé dob¥ JB. JK se op¥t ujal slova: �Tady je to v²echno
jiné. Myslím jako v Odboji. M·ºe² si d¥lat, co chce². A spoustu v¥cí d¥lá² jenom proto, ºe vlastn¥
m·ºe². Snaha Senátu v²echno sjednotit byla vlastn¥ docela praktická. Nemusel jsi °e²it, co si dá² na
sebe. V¥d¥l jsi i co si dá² na sebe za dva roky a dva dny!�

Úloha 3. Jestliºe je dnes 27. 5. úterý, jaký den bude za dva roky 29. 5., pokud je p°í²tí rok p°estupný?
(Pot°eba zd·vodnit, nesta£í °íct, ºe jsi se podíval do kalendá°e.)

�Na druhou stranu to ale zabilo jakoukoliv jedine£nost £lov¥ka. Kdyº byl n¥kdo jiný, prost¥ ho
odstranili. Mám jednu nohu krat²í neº tu druhou. Senát ale do²el k záv¥ru, ºe je to pravd¥podobn¥
n¥jaké choroba, co by mohla zni£it systém. No a tak jsem utekl.� VP netu²il, co na to má °íct. A tak
prost¥ ml£el. VPmu za£ala brn¥t kapsa. Vytáhl z ní malý st°íbrný trojúhelní£ek rozd¥lený na t°i men²í
trojúhelní£ky, jeho klí£enku. �Co to je?� podíval se na JK. Ten svra²til obo£í: �Zajdeme za P.�
Sed¥l u jiného stolu, zrovna do sebe ládoval rohlík se ²unkou. �Podívejte se na to,� °ekl VP a vrazil
mu do ruky sv·j p°ív¥sek. P se na klí£enku zadíval.

Úloha 4. M¥jme trojúhelník ABC, se st°edem kruºnice vepsané S. Dokaºte, ºe | ^ASB |= 90◦ +
1
2 | ^ACB |.

Kdyº ale za£ala ve zvlá²tním rytmu brn¥t, jako by se panu P rozsvítilo. �Za mnou,� pobídl je a
rychlým krokem ²trádoval pry£. JK a VP ho p°irozen¥ následovali. Dob¥hli aº do men²í místnosti plné
po£íta£·. Ze zdi tr£ely kabely a divoce se p°es sebe kroutily. Jejich chaos VPho neuv¥°iteln¥ pot¥²il.
Uº ho unavovala ta neuv¥°itelná jednotvárnost kabel· zapojených podle norem Senátu. �Do²la zpráva
od X,� °ekl P a ost°e oto£il klí£enkou. Z klí£enky tr£el USB kabel a malá anténka. VP nep°estával
kulit o£i. Tohle, ºe m¥l celou dobu v kapse? JK uº se za£ínal chytat a zapojil USB do po£íta£e. Po£íta£
zachropt¥l a na obrazovce se objevila podivuhodná rovnice následovaná posloupností £ísel. Entusiasmus
pana P se vytratil. �Tohle p°ece není od X. �e ne? Vºdy´, vºdy´, to ani nedává smysl! 6 krát 14 p°ece
není 123.� Zoufale se posadil na kole£kovou ºidli. VP zamºoural na obrazovku: �No, dává to smysl.
Jenom je to v jiné £íselné soustav¥.�

Úloha 5. V jaké £íselné soustav¥ je následující rovnice?: 6 · 14 = 123 (V p°ípad¥, ºe nevíte, jak
vypadají jiné £íselné soustavy neº desítková, podívejte se na stránku matematika.cz/prevod)
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Kdyº p°evedli i posloupnost £ísel do desítkové soustavy, vysko£ila na n¥ klasická substituce. Kaºdému
písmenu abecedy p°i°adili jedno £íslo a p°eloºili £ísla na obrazovce (pro£ u kaºdé 22 bylo srdí£ko?).
Zpráva tedy zn¥la �Jsem v po°ádku. P°ij¤te m¥ prosím vyzvednout.� P°iloºené k tomu byly i sou°adnice
a £as. Zpráva je²t¥ pokra£ovala, m¥la n¥jakých 2020 znak·. Zbytek si ale pan P nechal pro sebe. �Ty
se² pa²ák!� rozzá°il se P, objal VPho, zvedl ho a zato£il se s ním. VP se zamyslel nad vlastnostmi
t¥chto 2020 £ísel.

Úloha 6. Kolik existuje uspo°ádaných 2020-tic celých £ísel (x1, x2 . . . x2020) spl¬ujících

x1 + x2 + · · ·+ x2020 = 1

x1x2 . . . x2020 = p2019,

kde p je prvo£íslo v¥t²í neº 2.

VP vºdycky p°emý²lel trochu z cesty. �Vysv¥tlí mi n¥kdo, co se teda se senátorkou X stalo?� probral
se ze sn¥ní. Protoºe byl v místnosti p°ítomen P, nechal JK vysv¥tlování na n¥m. �Senát má 26 k°esel.
Najdeme tam v²echny, od A do Z. A vºdycky, kdyº si st¥ºujeme na systém, mluvíme o tom, jak je
Senát ²patný. Jak nám Senát n¥co zakázal a tak dále. No a £lov¥k by si myslel, jak t¥chto 26 lidí
je v²ech ²patných. To ani zdaleka ne. A je prohnaný aº na kost, B je spí² hloupý neº zlý a moc
zpohodln¥l. Byli ale senáto°i, kte°í se snaºili rozhodnutí Senátu nenápadn¥ ovliv¬ovat. X uº od té
doby, kdy se narodila, v¥d¥la, ºe Senát je ²patný. Nesouhlasila s tím, co se tu d¥je a byla rozhodnutá to
zm¥nit. Zvládla dokonce p°esv¥d£it jiného senátora, aby ji pomáhal a p°idal se k Odboji. Neustále nám
dává tajné informace, abychom mohli ude°it na správných místech. Senát ji ale odhalil a ona musela
uprchnout. No a my ji te¤ musíme zachránit.� Pan P se velmi rozvá²nil a £as za£al ubíhat hrozn¥
pomalu. Dokonce se na po£íta£i zapnul i spo°i£. Pomocí £ervených, zelených a modrých LED sv¥týlek
na obrazovce pobíhala obrovská krychle.

Úloha 7. M¥jme krychli o rozm¥rech n×n×n jejíº kaºdý bod (vnit°ek i povrch) má práv¥ jednu ze 3
barev � £ervenou, zelenou, nebo modrou. Dokaºte, ºe a´ je krychle obarvena jakkoli, m·ºeme v ní vºdy
nalézt úse£ku o délce n, jejíº krajní body mají stejnou barvu. (Nápov¥da: Podívejte se na Dirichlet·v
princip. Hledejte £ty°st¥ny.)

Pan P dokon£il svou p°edná²ku a VP se odebral s JK, JB a LR na místo, kde m¥li spát. Pokoj se
tomu °íct nedalo, protoºe jich tam spala snad stovka. Leºel na posteli a p°evaloval se. Nebyl schopný
usnout, po°ád myslel na babi£ku a v²echno mu vrtalo hlavou. �Jak to, ºe toho P ví tolik o Senátu?�
zeptal se do tmy. JK se nadechl, ale nic ne°ekl. �Tak mu to °ekni,� svolila JB. JK se prudce posadil
na posteli: �Ví², jak ti vypráv¥l o tom senátorovi, kterého X p°esv¥d£ila, aby se p°idal k Odboji? To
on byl ten senátor.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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