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Zadání T°etí Série
Termín odevzdání: 12. ledna

VPho to fascinovalo. V Odboji je bývalý senátor! To znamená, ºe alespo¬ dva senáto°i byli odbojníci.
M¥l na n¥j milion otázek. Nikdy nev¥d¥l, jakou má Odboj moc. Myslel si, ºe je to jen parta lidí
sprejující na náhodné budovy znak Odboje. Celý ten znak je pouze st°íbrný a £ervený, symbolizující
mír a revoluci. Je kruhový, kv·li nekon£ící svobod¥, za kterou Odboj bojuje, pro´atý me£em na znamení
spravedlnosti a práva, a uprost°ed se nachází komár, daný tam spí² z jistého vtípku, protoºe Odboj
neustále Senátu pije krev.

Úloha 0. Nakreslete, jak vypadá symbol Odboje.

Rychle do sebe naházel snídani, protoºe se t¥²il na to, jak budou vyzvedávat senátorku X. �Víte, jak
senátorka X vypadá?� zeptal se k ostatním sedícím kolem stolu.
�Nevím, niko neví, jak senáto°i vypadají, hlídají si aº moc svoje soukromí,� zamyslela se JB.
�Cht¥la bych ji poznat,� zasnila se AH, kterou potkal VP teprve dnes ráno. Byla hubená a m¥la rovné
tmavé vlasy. V²ichni, v£etn¥ tedy AH, byli star²í neº on. �Je to taková legenda. Dost týpka,� zasmála
se AH, �taková silná a nezávislá ºena.� Mluvila dost sprost¥, proto ho slovo �týpka� ani nevyvedlo z
míry. JB jenom proto£ila o£i v sloup a dál si skládala jídlo do °ady.

Úloha 1. Dopl¬te k uvedeným posloupnostem následující £leny. Zd·vodn¥te, podle jakého pravidla
jste postupovali.

1. 1 1 2 3 4 6 9 13 19 28 ?
2. 0 2 5 10 17 28 ?
3. 4 6 9 10 14 15 ?

K jejich stolu p°i²el pan P a sedl si. �Drºíte ²tíhlou linii?� u²klíbla se LR, kdyº s sebou nenesl ºádné
jídlo.
�To by prosp¥lo spí² tob¥, LR,� zamumlal kluk sedící hned vedle ní. Jmenoval se VZ, neustále n¥co
mumlal a neustále obracel o£i v sloup.
�Nemáte hlad, ºe?� zeptala se starostliv¥ JB. Pan P, celý zelený, jen p°ikývl: �Poj¤te, musíme se
domluvit.� V²ichni se od stolu zvedli, LR si vzala sv·j nedojezený rohlík (uº asi £tvrtý, co dneska ráno
do sebe ládovala), a odebrali se do po£íta£ové místnosti, kde sed¥l JK, zu°iv¥ po£ítající n¥jaký p°íklad,
který ho dnes ráno napadl. �Sou°adnice, co nám X poslala ukazují na starý d·m v Zapomenuté £tvrti,�
posunul P prstem po map¥ leºící na stole, �je hlídaný. Dost.�
AH kriticky svra²tila obo£í: �Pro£ je v UVSku?�
�UVSko?� zeptal se zmaten¥ VP.
�Utajené výzkumné st°edisko,� vysv¥tlil JK.
Pan P se chytil slova: �Senát si myslí, ºe o UVSku nevíme. Je to docela chytré, X tam m·ºe sehnat dal²í
informace a nikdo ji tam hledat nebude.� Obo£í AH se po°ád dotýkala, znalecky ale p°ikývla. Na map¥
mohli vid¥t chaotické cesty vedoucí kolem domu, po kterých byly nazna£ené hlídky. �Hlídky chodí
okruhy po t¥chto cesti£kách, pot°ebujeme promyslet jejich trasy. A taky jak p·jdeme my,� nadechl se
P.

Úloha 2. Ur£ete, kolik nejvíce hran (zobrazených na obrázku) jsme schopni projít tak, aby se kaºdou
pro²lo práv¥ jednou a start i konec byl ve stejném vrcholu.

1



KoMáR - Zadání 3. série ²kolní rok 2020/2021

VP se zku²eným okem podíval na papír s cestami a jednoduchou dedukcí ur£il po£et hlídek pot°eb-
ných na monitorování oblasti. V²ichni se na n¥j podívali mírn¥ udiven¥, nebo´ byl ze v²ech nejmlad²í,
ale n¥jak si z toho hlavu ned¥lal, stávalo se mu to po°ád. Kdyº chodil je²t¥ do ²koly, která trvala jenom
9 let, aby lidé nebyli moc chyt°í a senát nep°echytra£ili, byl z celé t°ídy nejlep²í. P°estoºe m¥l takové
studijní výsledky (v otito - novomluv¥ Senátu byl dokonce nejlep²í z ro£níku), svým chováním neod-
povídal ideál·m Senátu, byl líný a nikdy se moc vá²niv¥ nezapojoval do akcí a svátk· podporované
Senátem, jediná práce, do kterého ho vzali byla práce v továrn¥. Taky jeho rodina se n¥jak zvlá²´ dob°e
u Senátu nezapsala, takºe se sice °adil mezi b¥ºné ob£any a Senát ho v podstat¥ nechával být, byla
ale jistá místa, kam se bez známostí £lov¥k prost¥ nedostal. V celé místnosti bylo podivné ticho a JK
se vrátil zase zpátky k p°íkladu, co ho napadl.

Úloha 3. Dokaºte, ºe strany libovolného trojúhelníku a, b, c, spl¬ují následující nerovnost:

c(c− 1) + (a+ b)(a+ b+ 1) ≥ 0

V²ichni si pobalili svoje v¥ci a nachystali se. P se na VPho p°ísn¥ podíval: �Ty ale nep·jde².�
�A pro£ bych nemohl? Já vím, ºe jsem mlad²í, ale sám jste vid¥l, ºe umím být platný.�
�Jsi ale nezku²ený! Prost¥ nep·jde².�
AH a LR povytáhly na pana P obo£í a poode²li s ním kousek bokem. Mluvili potichu a velmi rychle,
takºe VP ni£emu nerozum¥l, kdyº se ale vrátili, pan P na VPho pouze kývl: �Jde² taky. Ale ºádné
hlouposti.� Ml£ky pak do²li aº ke dve°ím vedoucím do podzemí. Stále potichu pro²li podlouhlou chod-
bou.
�Práv¥ jsme pod Zapomenutou £tvrtí. P·jdeme je²t¥ sto metr· na sever.� zavelel VZ. Podle instrukcí
se dostali aº ke kovovým zam£eným dve°ím. �Tohle by m¥l být vchod do UVSka.� JK vytáhl n¥jaký
podivný p°ístroj a napojil ho na dve°e s p¥timístným kódem: �Je to podstatné jméno. No jasn¥, ºe v
otito. Zadej POTOP.� AH na´ukala n¥co na klávesnici.
�To nefunguje.�
�Zadalas tam P O T O P? S písmenem P, jako VP?�
�Nejsem hloupá!� obo°ila se AH.
�Ajo, má² pravdu, je to ROTOR.�
�Jak si m·ºe² splést POTOP a ROTOR?!�
�Tak já za to nem·ºu.�
�To ale taky nefunguje,� na²tvala se a pra²tila do vrchního °ádku klávesnice. Dve°e zasvítily zelen¥ a
otev°ely se doko°án. �Jsem lep²í, neº ten tv·j po£íta£,� za²klebila se AH.
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Úloha 4. V jazyce otito platí, ºe podstatným jménem je libovolné slovo sloºené z písmen horního
°ádku klávesnice (qwertzuiop), které je palindromem (slovo, které se £te stejn¥ zep°edu i zezadu) a
zárove¬ pro n¥j platí, ºe se st°ídají samohlásky a souhlásky (nemohou být dv¥ samohlásky ani dv¥
souhlásky vedle sebe). Jaká je pravd¥podobnost, ºe napí²eme n¥jaké podstatné jméno v jazyce otito,
kdyº po sob¥ zmá£kneme náhodných 5 kláves v horním °ádku klávesnice. (Pravd¥podobnost po£ítáme
jako pom¥r p°íznivých situací � po£et podstatných jmen, co m·ºeme vytvo°it ku po£tu v²ech situací �
v²ech �slov�, co m·ºeme napsat.)

Za dve°mi byl ºeb°ík vedoucí nahoru. Pan P se po n¥m vydal neohroºen¥ nahoru. �eb°ík vedl do
men²ího sálu. Ne, nebyl to sál, byl to sklad. Nacházelo se tam v²elijaké harampádí, co by se mohlo v
Utajeném výzkumném st°edisku nacházet. Spousta velikých kovových lahví s chemikáliemi, p°ístroje
na m¥°ení. Odbojníci se nacházeli p°esn¥ tam, kde se podle plánu m¥li nacházet. Rozd¥lili se na dv¥
poloviny. Druhá skupina vy²la hlavními dve°mi ud¥lat men²í povyk. Vzhledem k velkému k°iku VP
odhadoval, ºe se to povedlo a sami vyb¥hli postranními dve°mi. Ocitli se na zahrad¥. Uprost°ed stál
velký k·l. Jejich úkolem bylo ji co nejrychleji p°eb¥hnout. P°em¥°il si zahradu od oka.

Úloha 5. Máme obdélníkovou zahradu, jejíº jedna strana je dvakrát del²í neº druhá. N¥kde uvnit° této
zahrady je zabodnutý k·l a od n¥j vedou 4 lana, kaºdý do jiného rohu zahrady, rozd¥lující tak zahradu
na 4 trojúhelníky. Jeden z t¥chto trojúhelník· má obsah 400 m2, prot¥j²í trojúhelník � to znamená, ºe
mají spole£ný jen jeden bod a to k·l � má obsah 500 m2. Ur£i rozm¥ry zahrady.

Díky bohu, ºe zahrada byla tak krátká, okamºit¥ vb¥hli do vedlej²í budovy, kde se m¥la nacházet
senátorka. Nikdo ji nehlídal, nebo´ v²ichni hledali zbytek jejich skupiny. Prob¥hli laborato°í aº do kru-
hové chodby. Tam uº se ale n¥kdo nacházel. Podle bílých plá²´· hádal, ºe to byli tamní výzkumníci.
Jeden z nich, od¥n v obrovských gumových rukavicích a kovových brýlích, se rozhodl na n¥ zaúto£it.
Oto£il proti nim obrovský výzkumný laser, který by je byl schopný na²t¥stí jen omrá£it. Díky zvlá²t-
nímu povrchu, ze kterého byly st¥ny, se paprsek odrazil od zdi. Chodba byla zakulacená, a jak se
paprsek odráºel, v²ichni z VPho skupiny se mu vyhnuli a paprsek se vrátil zp¥t, odkud p°i²el. Tre�l
chudáka laboranta, který se hlasit¥ sesul na zem.

Úloha 6. M¥jme kruh, ve kterém je vyst°elen paprsek. Paprsek se odráºí pouze od obvodové kruºnice,
a to tak, ºe velikost úhlu odrazu je rovna velikosti úhlu dopadu (úhel je m¥°en vzhledem k te£n¥ vedené
bodem dopadu) a samoz°ejm¥ se neodráºí p°ímo zp¥t (pokud není vyst°elen od st°edu). V jeden okamºik
dopadl paprsek na obvod v bod¥ X pod úhlem γ. Najd¥te mnoºinu Γ v²ech γ takových, ºe se paprsek za
kone£ný £as vrátí zp¥t do bodu X. (popi²te vlastnosti takového úhlu γ)
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V dohledu nebyli ºádní jiní lidé. VPho skupinka tedy za£ala hledat X. �enu, která spl¬ovala v²e,
co jim P popsal. P absolutn¥ p°estal uvaºovat. Chaoticky aº hystericky pobíhal po chodb¥ a otvíral
kaºdé dve°e. V²ude po st¥nách byly vylepené plakáty usmívajících se v¥dátor· drºících n¥jaký objev.
N¥kdy to bylo milé, jako na té fotogra�i v¥dkyn¥ a králíka, ale ob£as to vypadalo trochu zvlá²tn¥, jako
ten d¥siv¥ se usmívající v¥dec, vypadající jako hororový klaun, drºící zá°ivý kámen v ruce. Divné. VP
se rozhodl také otev°ít jedny dve°e. Vypadaly om²ele, a kdyº je otev°el, zlov¥stn¥ zask°ípaly. V k°esle
tam sed¥la ºena. Podmínky spl¬ovala.

Úloha 7. Najd¥te X takové, ºe v R spl¬uje následující rovnici:

1 + x+ x2 + · · · + xL = 0,

kde L je liché p°irozené £íslo.

M¥la krásné zrzavé vlasy sto£ené do ledabylého drdolu. Vypadala p°í²ern¥ unaven¥, a kdyº VPho
vid¥la, její zelené o£i se otev°ely doko°án. �VP?! Ne!� zachropt¥la. VP tam stál jako p°imraºený. Ta
ºena byla oslnivá, ale n¥co bylo ²patn¥. Odkud znala jeho jméno? Je²t¥ neº ale sta£il cokoliv ud¥lat,
zbytek uº dob¥hl do místnosti. Pan P se ani nerozhlédl kolem, porazil ºidli stojící v cest¥ a. . .

. . . a vrhl se X kolem krku?! �Je to jeho p°ítelkyn¥,� ²pitla AH, kdyº vid¥la VPho absolutní zmatení. X
za£ala dojetím plakat. Vypadala ale spí² zoufale neº nad²en¥. �Co se d¥je?� zeptal se starostliv¥ P. V
tu ránu se ale s hlasitým dun¥ním zaklaply dve°e. Ozval se hluboký, mírn¥ zaraºený hlas: �V p°ípad¥,
ºe jste si nev²imli, jste spadli p°ímo do mé pasti.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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