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�e²ení 1. série

Úloha 1. V ohrad¥ poskakovali k·rovníci (vypadají jako malá prasátka, ale jiº b¥hem prvních týdn·
ºivota se jim pokoºka za£ne p°em¥¬ovat na hrubou k·ru), fénixové a t°íhlaví draci (ti mají dv¥ nohy
a dv¥ k°ídla). Dohromady mají v²echna zví°ata 31 hlav, 84 nohou a 24 k°ídel. Kolik jedinc· daného
ºivo£i²ného druhu je na farm¥ chováno?

Víme, ºe je 24 k°ídel, tudíº po£et fénix· a drak· bude dohromady 12, nebo´ oba druhy mají dv¥ k°ídla.
Fénixové a draci mají taky oba dv¥ nohy, takºe k·rovníci mají dohromady 84−(2 ·12) = 60 nohou, coº
znamená, ºe na farm¥ je 60 : 4 = 15 k·rovník·. Fénixové a draci mají tedy dohromady 31 − 15 = 16
hlav. Nyní uº vidíme, ºe aby byl po£et fénix· a drak· dohromady 12, musí být na farm¥ dva t°íhlaví
draci a deset fénix·.

Úloha 2. Na líste£ku byla tato £ísla. Dopl¬ £íselné °ady:

• 4, 11, 18, 25, ?

• 13, 9, 5, 1, ?

• 343, 49, 7, ?

• 4, 5, 7, 10, 14, 19, ?

• 1, 3, 15, 45, 225, 675, ?

Jednotlivé °ady doplníme následujícím zp·sobem:

• Vºdy se p°i£ítá 7, takºe na míst¥ otazníku bude 32.

• Vºdy se od£ítá 4, dal²í £íslo v °ad¥ bude -3.

• D¥lí se sedmi£kou. Dopln¥ným £íslem bude 1.

• Vºdy se p°i£ítá o jedna vy²²í £íslo neº v p°edchozím kroku, p°i£emº za£ínáme od 1. Tedy 4+1 = 5,
5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10 atd. Nakonec se p°i£ítá 6, takºe na míst¥ otazníku bude 19 + 6 = 25.

• St°ídá se násobení t°emi a p¥ti. 1 ·3 = 3, 3 ·5 = 15, 15 ·3 = 45 atd. Nakonec se násobí p¥ti, takºe
výsledek je 3 375.
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Úloha 3. Dopl¬ do ohrady zbylých 7 kamer tak, aby byla v kaºdém °ádku i sloupci jedna a aby
spole£n¥ vid¥ly na kaºdou £ást ohrady. Kamery vidí jen vodorovn¥ a svisle. �erné pole jsou p°ekáºky,
p°es které nevidí.

Moºné °e²ení:
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Úloha 4. Kolik gram· bor·zek má kaºdé minipakot¥ Franti²ek dát, jestliºe se toto £íslo rovná £tvrtin¥
ze sedminy po£tu minipakot a jestliºe je v ohrad¥ o 135 minipakot více, neº kolik gram· má kaºdé dát?

Ze zadání získáme rovnici x = 1
4 ·

1
7 · (x+ 135), kterou snadno upravíme:

x =
1

28
· (x+ 135)

28x = x+ 135

27x = 135

x = 5

Neznámé £íslo, které hledáme je tedy 5.

Úloha 5. Pun£ové °ezy jsou nakrájeny na kousky, které mají tvar r·zných kosodélník·. Jaké vlastnosti
musí mít kosodélník, který nemá v²echny strany stejn¥ dlouhé, aby ²el jedním rovným °ezem rozd¥lit
na dv¥ £ásti, ze kterých p·jde sloºit koso£tverec? Uve¤ alespo¬ jedno °e²ení.

Kosodélník musí mít jednu úhlop°í£ku stejn¥ dlouhou jako stranu kosodélníku. �ez povede touto úhlo-
p°í£kou a vzniknou dva rovnoramenné shodné trojúhelníky. Ty k sob¥ p°iloºíme základnami a vznikne
koso£tverec.

Úloha 6. Franti²ek se zamyslel také nad tím, kolik je v²ech moºných ciferných sou£t· £ty°ciferných
£ísel a kolik £ty°ciferných £ísel jsou mocniny n¥jakého p°irozeného £ísla. Která z t¥chto dvou skupin
£ísel je po£etn¥j²í?

Necht'M1 zna£í mnoºinu v²ech ciferných sou£t· aM2 mnoºinu £ty°ciferných £ísel, která jsou p°irozenou
mocninou n¥jakého p°irozeného £ísla. Ciferný sou£et £ty°ciferného £ísla je nejvý²e 36 (9 + 9 + 9 + 9)
nejmén¥ 1 (1000). V²ech ostatních hodnot mezi 36 a 1 lze dosáhnout ciferným sou£tem £ty°ciferných
£ísel. Takºe |M1| = 36.

U mnoºiny M2 si sta£í uv¥domit fakt, ºe pro kaºdé p°irozené £íslo platí, ºe jeho první mocnina je rovna
tomu samému £íslu. První mocnina p°irozeného £ísla je op¥t p°irozené £íslo. Tudíº mnoºinu M2 tvo°í
kaºdé £ty°ciferné p°irozené £íslo, nebo-li |M2| = 9000.

Po£etn¥j²í je mnoºina M2.

Úloha 7. Na trojúhelníkové herní plo²e se st°ídají ob¥ dvoj£ata v tazích. V kaºdém tahu jedna z nich
poloºí na plochu jeden trojúhelník. Vyhrává ta, která jako první postaví trojúhelník o stran¥ 2. Existuje
remízovací strategie pro sestru, která neza£íná?

Úloha bohuºel nebyla úpln¥ jasn¥ zadaná, a proto ji nemalá £ást °e²itel· nepochopila. Myslíme, ºe by
nebylo fér ji hodnotit, protoºe chyba byla na na²í stran¥. Proto p°ikládáme opravené zadání, jehoº °e²ení
nám m·ºe² poslat znovu s úlohami druhé a t°etí série. Jestliºe tak u£iní², body za vy°e²enou
úlohu ti p°epí²eme . . .
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Nové zadání:

Sestry si cht¥ly zahrát pi²kvorky, ale ty klasické se jim zdály moc nudné. Proto se rozhodly hrát
speciální trojúhelníkové pi²kvorky. Pravidla jsou tém¥° stejná jako u normálních pi²kvorek, nehrají se
v²ak na £tvercové síti, ale na nekone£né trojúhelníkové plo²e. Vyhrává ta sestra, které se jako první
poda°í ud¥lat ze svých symbol· trojúhelník o stran¥ 2. Pája má trochu strach, ºe bude ve velké
nevýhod¥, protoºe Jája za£íná. Pomozte Páje rozhodnout, zda má remizovací strategii. remizovací
strategie znamená, ºe Pája m·ºe hrát tak, aby Jája nevyhrála, a´ uº bude hrát jakkoli dob°e. Pokud
strategie existuje, tak ji Páje popi²te a vysv¥tlete, pro£ je tato strategie opravdu remizovací. V opa£ném
p°ípad¥ dokaºte, ºe remizovací strategie neexistuje.
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