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Zadání �tvrté Série
Termín odevzdání: 24. února

V minulé sérii jste £etli: Václavek objevil n¥jakou random liánu a Bagr objevil nový smysl ºivota.
Nic moc víc se nestalo krom toho, ºe se to v²echno Carlosovi pravd¥podobn¥ zdálo, pá£ se probudil ve
své kancelá°i, kdyº na n¥ho °val na²tvanej ²éf.

Carlos m¥l p°ed sebou zrovna novou sérii a dopsal shrnutí p°íb¥hu minulé série.

Úloha 0. Vymysli, co by Carlos tak mohl dát za úkol do nulté úlohy.

Zatím mu práce odsýpala pom¥rn¥ rychle, nyní se v²ak dostal k jiº p°edem vymy²leným úlohám,
které musel do p°íb¥hu n¥jak zakomponovat. Zadíval se na první úlohu a pomyslel si: �Tak tahle bude
o°í²ek. Ale já se s tím vºdycky nakonec n¥jak chyt°e poperu.� Úloha vypadala následovn¥:

Úloha 1. Dopl¬te do následující tabulky £ísla 1-4 tak, aby v kaºdém sloupci i °ádku bylo kaºdé
£íslo práv¥ jednou a zárove¬ aby platilo, ºe £ísla na okrajích tabulky byla £ísla nejblíºe kraji v daném
sloupci/°ádku.

Carlos v¥d¥l, ºe ho £eká je²t¥ spousta práce. Nasadil si proto sluchátka a pustil si ºivé album Keys
To Ascension od kapely Yes. V²ichni si myslí, ºe je Carlos metalista, ale ve skrytu du²e nejvíce miluje
práv¥ takový progresivní rock, jaký m·ºeme sly²et t°eba ve dvacetiminutové písni �That, That Is� nebo
�Close To The Edge�. Je to fakt pecka. Carlos cht¥l mít vºdycky kapelu. Pohlédl na svou bicí soupravu,
kterou m¥l v kancelá°i, ale nesm¥l na ni hrát. Vrátil se rad²i zpátky k úlohám. N¥jaká £ísla, hm. Jak
tohle má £lov¥k dát do souvislosti s jakýmkoliv d¥jem? Stejn¥ ten p°íb¥h nikdo ne£te. V²iml by si
v·bec n¥kdo, ºe je tam úloha jen náhodn¥ vloºená?
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Úloha 2. Nalezn¥te v²echna p°irozená £ísla a, b spl¬ující:

a+ b = p2

ab = 2p2,

kde p je prvo£íslo.

�Te¤ uº bych se ale m¥l seriózn¥ zamyslet nad d¥jem. P°ece to nem·ºe být tak stra²n¥ náhodné,�
pokáral se Carlos. �Ale vºdycky, kdyº se snaºím vymyslet n¥jaké zajímavé scéná°e, n¥kdo v nich umírá
nebo nedávají smysl,� odpov¥d¥l si vzáp¥tí. �Stejn¥ je to nedocen¥ná a osamocená práce. . . � povzdechl
si a mrkl na dal²í úlohu. V tom se ale zarazil, protoºe si v²iml, ºe na stole má zvlá²tní ²achovnici stejnou
jako v zadání a na ní pouze dv¥ �gurky. Ty se v²ak najednou za£aly hýbat.

Úloha 3. Na £tvere£kovaném poli 10×10 stojí v obou dolních rozích �gurky. Mohou se pohybovat
rovn¥ do v²ech osmi sm¥r·, ale jen p°esn¥ o dv¥ polí£ka. Jestliºe se po jednom tahu st°ídají, mohou se
n¥kdy potkat?

Carlos ani nem¥l sílu se vyd¥sit. Prost¥ tam tak stál a p°emý²lel, co je tohle za ºivot. Nekone£ná
práce, psychedelická hudba, hýbající se �gurky, mluvící psi, mluvící v¥tve, vraºdící mimozem²´ani,
dal²í psychedelická hudba a spousta nedojezených chleb· se salámem; opravdu hodn¥ psychedelické
hudby. . . �Jaký mluvící v¥tve?� oto£il se na v¥tev v rohu své kancelá°e. Neodpov¥d¥la mu. Na protest
se tedy rozhodl pronásledovat �gurky, které mezitím sko£ily ze stolu a zmizely v klimatizaci ve zdi.

Úloha 4. V¥trák má 4 stejné lopatky (viz obrázek) tvo°ící kruhové výse£e s úhlem 45◦. Mezi nimi
jsou 4 stejn¥ velké mezery. V¥trák se otá£í rychlostí 13 otá£ek za sekundu. Carlos je ²ikovný a dokáºe
do n¥j str£it ruku práv¥ na jednu setinu sekundy. Jaká je pravd¥podobnost, ºe se nezraní, kdyº takto
u£iní v náhodnou chvíli?

�Au!� zaúp¥l Carlos a uº do klimatizace ruku nestrkal. �Tohle je fakt neuv¥°itelné,� zaprotestoval
Carlos a sáhl po své krásné rudé baskyta°e. I kdyº na ni nejrad¥ji hrál prsty, p°i²lo mu te¤ mén¥ boles-
tivé sáhnout po trsátku. Bylo £erné a ve tvaru trojúhelníku. M¥lo na sob¥ hezký £ervený ²estiúhelník.
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Úloha 5. Jaký je obsah nejv¥t²ího pravidelného ²estiúhelníku, který m·ºeme vepsat rovnostrannému
trojúhelníku o stran¥ 6?

Z n¥jakého d·vodu mu ale n¥jak neladila a po del²ím zkoumání zjistil, ºe má podlad¥nou strunu E
na D a po ruce nemá ºádnou ladi£ku. �Tos byl ty, ºejo?� podíval se Carlos na svého psa pod stolem.
Ten mu samosebou neodpov¥d¥l, je p°eci pes. To si uv¥domil i Carlos a podivil se sám nad sebou.
�Jak jsem si mohl myslet, ºe mi odpoví?� °íkal si mezitím, co p°emý²lel, ºe by mohl v roce 2020 zajít
kone£n¥ k psychiatrovi.

Úloha 6. Ur£ete nejmen²í x takové, pro které platí, ºe 2020 d¥lí po£et d¥litel· 2020x.

Carlos na²el na stole líste£ek s £íslem na dobrého psychiatra, kterého mu kdosi doporu£il. Zaboha
si nemohl vzpomenout kdo. Moc dlouho si s tím ale hlavu nelámal a na £íslo zavolal. �Dobrý den,
dovolali jste se do ordinace Pana Orea. Vybral byste si p¥t bramborák·, nebo t°i ºehli£ky?� ozvalo
se z druhé strany. �Eeeeh, asi t°i ºehli£ky?� nechápav¥ odv¥til Carlos. Mezitím, co se ve sluchátku
ozývalo �Prosím nezav¥²ujte. První pravidlo - nepanika°it. Prosím, nezav¥²ujte,. . . � za£aly na Carlose
op¥t p°icházet mrákoty. Kolem hlavy se mu to£ily v²emoºné dvou i t°ídimenzionální tvary.

Úloha 7. Ukaºte, ºe sou£in obvodu a obsahu libovolného trojúhelníku je men²í neº 3/2 objemu krychle
s délkou hrany rovnou délce libovolné strany trojúhelníku.

Za pár vte°in uº stál Carlos op¥t na kruhové mýtin¥ v lese, zcela p°i v¥domí. �Nebude² v¥°it, co jsem
zjistil!� volal z dálky Václavek. �To asi nebudu,� za²eptal zoufale Carlos a sedl si rad²i na zem, kdyby
omdlel. �Normáln¥, ta liána se ºiví my²lenkami a vytvá°í místo nich fale²né vzpomínky a proºitky!
Je²t¥ ºe ºádné my²lenky nemám. A v·bec, co se tu válí²? Poj¤ mi s ní pomoct.� �Ale. . . Já cht¥l mít
kapelu!� zaúp¥l Carlos a neochotn¥ se vydal za Václavkem. . .

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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