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Zadání Páté Série
Termín odevzdání: 18. kv¥tna

V minulé sérii jste £etli: Carlos se rázem stal pohádká°em KoMáRa, ale co £ert necht¥l, byl to jen
výplod Václavkovy liány. Ta totiº vytvá°ela fale²né vzpomínky a proºitky. Carlos je zmatený. Tolik si
p°ál mít kapelu. . .

Úloha 0. Popi² jak by vypadala Carlosova kapela, kdyby ji m¥l. Vyjád°ení je libovolné - m·ºe² ji
namalovat, popsat vzhledov¥, popsat osobnosti v ní, bu¤ kreativní.

�Václavku, £ím dál víc mám pocit, ºe m·j ºivot nedává smysl,� prohlásil Carlos. �To je v po°ádku,�
odv¥til Václavek, �poj¤ mi pomoct najít pirátský poklad.� To Carlose rozveselilo. �Tak jo!�

Úloha 1. Na map¥ jsou poklady, piráti, útesy a proudy. K°íºek ozna£uje, kde za£íná². Má² maximáln¥
25 kol na sebráním v²ech 4 poklad·. Nesmí² se p°itom setkat s piráty a narazit do útes· (stoupnout na
stejné pole). Piráti krouºí kolem poklad· po sm¥ru hodinových ru£i£ek, kaºdé kolo se pohnou o jedno
polí£ko (tj. za 8 kol ho obeplují celý). Ty se m·ºe² pohybovat vodorovn¥ nebo svisle, vºdy o jedno pole za
kolo nebo m·ºe² z·stat libovolný po£et kol na míst¥. Útesy z·stávají na míst¥, ale na jeho sousedních
polích (dotýkajících se stranou nebo rohem) nesmí² £ekat, m·ºe² p°es n¥ pouze projít. Kdyº stoupne²
na proud, tak t¥ m·ºe urychlit libovolným sm¥rem o 1 polí£ko, tj. m·ºe² jít dal²í kolo aº o dv¥ polí£ka,
ale na polí£ku proudu nelze vy£kávat (proud t¥ posune tak jako tak alespo¬ o 1 pole). Na piráty nemá
proud vliv. Popi² celou svou cestu.

�Hele podívej, jaký jsou tu obrovský mince,� p°ehraboval se v nalezeném pokladu Carlos. �Chová²
se jak malé d¥cko,� pohor²il se Václavek a ²el si opodál v písku stav¥t bábove£ky. Carlos si ho nev²ímal
a vzal do ruky dv¥ mince. Jak tak na n¥ koukal, za£al jednou jezdit po hran¥ té druhé.
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Úloha 2. M¥jme men²í kole£ko a v¥t²í kole£ko. Men²í kole£ko má na obvodu jeden bod, který za-
nechává na v¥t²ím kole£ku otisk, kdyº se ho dotkne. Jestliºe chceme na v¥t²ím kole£ku vytvo°it práv¥
8 otisk· tvo°ících vrcholy pravidelného 8-úhelníku tak, ºe budeme men²í kole£ko obtá£et po v¥t²ím,
jak velký musí být polom¥r men²ího kole£ka v závislosti na polom¥ru v¥t²ího kole£ka? Najdi v²echny
moºnosti.

Carlos blaºen¥ dál prohraboval poklad a v²echno mu bylo úpln¥ jedno. Na Bagra si ani nevzpomn¥l.
N¥kde v hlav¥ se mu ozval slabý hlas: �Výborn¥, udrºujte ho na této hladin¥ halucinogen·, zdá se
být kone£n¥ klidný,� nedával mu v·bec ºádnou váhu. �Jé hele, jsou tu i n¥jaký líste£ky s divnýma
písmenkama,� zamával na Václavka papírkem. �To je oby£ejná nerovnost, hlupáku,� uraºen¥ odprskl
Václavek.

Úloha 3. Dokaºte, ºe platí nerovnost:

(x+ y)(2x− y) + (3x− y)y ≥ (x+ y)(x− y)− (2y − 4x)y,

kde x a y jsou reálná £ísla.

�Co t¥ ºere, kámo?� zasmál se Carlos. �N¥co mi tu nehraje,� zamra£il se Václavek. �Nojo, ti Floydi
mi uº dohráli, mám pustit dal²í album?� �Ale jo, dej tam to první, jak je hrozn¥ psychedelické.� Z
Carlosova reprá£ku za£ala hrát píse¬ o gnómovi. S dal²í písni£kou uº oba zpívali, nev¥domky chodili
kolem pokladu a vykreslovali lichob¥ºník.

Úloha 4. M¥jme lichob¥ºník ABCD se základnami AB a CD. Platí

|AD|+ |BC| = |CD|

|AB| > |CD|.

Euklidovsky sestrojte tento lichob¥ºník, máte-li zadánu úse£ku AB a polop°ímky AD a BC. Uve¤te
popis konstrukce.

V tom za£al obvod lichob¥ºníku sv¥télkovat. Carlos m¥l pocit, ºe uº n¥co takového zaºil. �Ale ne,
já to tu²il!� vyk°ikl ne£ekan¥ Václavek. �A co jako?� nechápal Carlos. �Tohle v²echno je jen iluze,
tenhle sv¥t neexistuje! My neexistujeme!� �Co to plácá²?� snaºil se pochopit Carlos a plácl sebou do
písku. �D¥lej, rychle, musíme se nao£kovat, jinak zmizíme jako oblá£ek mlhy!� °ekl Václavek, na£eº se
rozplynul v oblá£ek mlhy.

Úloha 5. 7 subjekt· má být o£kováno.

• A: Nebudu o£kován, pokud se mnou nep·jdou alespo¬ dal²í t°i, co m¥ odnesou aº omdlím.

• B: P·jdu jenom, pokud p·jdou v²ichni.

• C: Nep·jdu, pokud p·jde A nebo B.

• D: P·jdu jen tehdy pokud se mnou p·jde F.

• E: Nechci být lichý. P·jdu jen tehdy pokud po£et subjekt· i se mnou, co bude o£kováno, bude
sudý.
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• F: Mám trochu sociální fobii, nezvládnu víc neº 2 dal²í subjekty.

• G: V ºádném p°ípad¥ nep·jdu, pokud tam bude D.

Jaký je nejv¥t²í po£et subjekt·, kterou m·ºeme nechat o£kovat, pokud máme dostatek pen¥z na to,
abychom podplatili nejvý² jeden subjekt, aby p°ehlédl své nároky a ²el?

Carlos se probudil p°ipoután na nemocni£ním l·ºku. �Á, uº se nám probudil,� °ekl n¥jaký muº v
doktorském hábitu, kterého si do té doby Carlos nev²iml. �Tak co, jak se po této nové experimentální
lé£b¥ cítíte, pane Manfrede?� �Ale jde to, m¥l jsem trochu divoký sny,� odv¥til Manfred a nechal si
vpíchnout dal²í dávku sedativ. Nyní mu jeho l·ºko p°i²lo pon¥kud zdeformované.

Úloha 6. Je dán t¥tivový £ty°úhelník ABCD, p°i£emº |AB| = 8 a |BC| = 15 a |AC| = 17. Ur£ete
v²echny moºné délky zbývajících stran, jestliºe víte, ºe jsou celo£íselné.

�Nyní uº nebudete chtít nikoho zabít,� usmál se doktor a rozvázal Manfreda. Ten se vydal do
spole£enské místnosti, kde sed¥li dal²í pacienti a hráli karty. P°isedl k jednomu stolu a oto£il se na n¥j
jeden blondýn. �Zdraví£ko, já jsem Jarda, dáme �olíka?� �Jasná páka.�

Úloha 7. Dokaºte, ºe dvojnásobek sou£tu hodnot v²ech karet karetní postupky je d¥litelný jejich po-
£tem.

�Co ºe ses tu ocitl?� prohodil b¥hem partie Jarda. �Ále, za£al jsem mluvit se svým psem a ten
m¥ pak p°esv¥d£il, ºe jsem mimozem²´an. No a pak jsem se za£al cítit jako v¥tev a omylem pozabíjel
n¥jaký lidi. Hm. Co ty?� �Ále, kdysi dávno jsem m¥l být v kapele, ale ne²lo mi hrát na basu, protoºe
mi furt neladila. O mnoho let pozd¥ji jsem zjistil, ºe mám strunu E podlad¥nou na strunu D, ale to
uº m¥ necht¥li, protoºe se stali stra²n¥ slavní. Do dne²ního dne toho lituji, aº jsem z toho ze²ílel a
dobrovoln¥ ²el sem.� �Dojemný p°íb¥h,� ut°el si slzu Manfred a vyloºil postupku. . .
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