
Oprava zadání 5. úlohy ze 4. série

Milí °e²itelé, omlouváme se, ale i my, orgové jsme pouze lidé a dopou²tíme se chyb. Jedna taková chyba

se objevila v zadání 5. úlohy ze 4. série, a proto je zde opravené zadání:

Záhon porostlý mechem m¥l tvar £ty°úhelníku. V rozích tohoto záhonu byly popo°ad¥ zaraºené ty£e -

azurová, bílá, celkem zelená a duhová. Uprost°ed mezi azurovou a bílou ty£i je zasazený malý kaktus

a uprost°ed mezi celkem zelenou a duhovou ty£í je zasazený velký kaktus. Od malého kaktusu k cel-

kem zelené ty£i vede rovná zavlaºovací roura, stejn¥ tak od velkého kaktusu k bílé ty£i. V míst¥, kde

se roury k°íºí, je malé paraplí£ko, které ob¥ roury p·lí. Zárove¬ úhel, který paraplí£ko svírá s malým

kaktusem a bílou ty£í, je pravý. Malý kaktus, duhová ty£ a azurová ty£ tvo°í trojúhelník, v jehoº pat¥

vý²ky na stranu azurová ty£-malý kaktus z vrcholu v duhové ty£i náhodn¥ roste opu²t¥ná pampeli²ka.

Vzdálenost mezi pampeli²kou a duhovou ty£í je 5 metr· a vzdálenost mezi bílou a azurovou ty£í je 12

metr·. Jaký je obsah tohoto p°ekrásného záhonu?
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