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Termín odevzdání: 5. 11. 2018
V lesích v nejtajn¥j²ím koutku sv¥ta se rozkládá nejp°ísn¥ji st°eºený areál na celé planet¥. Leºí zde
farma, o jejíº existenci ví jen pár vyvolených. Tato farma pat°í jistému panu Funktorovi, o jehoº
ºivot¥ ani nikdo ze zam¥stnanc· farmy nev¥d¥l mnoho. Kaºdý ale tak n¥jak tu²il, ºe jako mladý hodn¥
cestoval a sbíral prazvlá²tní zví°ata z celého sv¥ta. Jednalo se o druhy extrémn¥ ohroºené, a proto by
si v¥t²ina lidí myslela, ºe se jedná o zví°ata smy²lená. Skute£nost je v²ak taková, ºe tato pozoruhodná
zví°ata by v divoké p°írod¥, £i ve spole£nosti lidí jednodu²e nem¥la ²anci p°eºít a díky panu Funktorovi
nevyhynula.

Úloha 0.

Vymysli, jak pan Funktor za°ídil, aby farma z·stala utajena opravdu p°ede v²emi.

Franti²ek Komárek byl dlouholetým zam¥stnancem farmy. Nikdy po°ádn¥ nerozum¥l lidem, ale zví°ata
na farm¥ miloval. Kaºdý den vstával p°ed svítáním, aby nakrmil nenasytné k·rovníky, poté trávil
dlouhé hodiny £i²t¥ním stájí zlumr·, klecí minipakot £i jejich krmením a spát chodil aº ve chvíli, kdy
v²echna zví°ata zkontroloval a pop°ál jim dobrou noc. Dnes tomu nebylo jinak. Franti²ek vstal a vydal
se na svoji kaºdodenní procházku po farm¥.

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?
Kdyº Franti²ek nasypal do ohrady krmení, v²imnul si, ºe za ním b¥ºí sle£na Varieta, která byla sekretá°kou pana Funktora. M¥la na sob¥ svítiv¥ r·ºové ²aty a boty na vysokých podpatcích, ve kterých
neobratn¥ klopýtala po ²t¥rkové cesti£ce.  Pane Komárek, musíte mi pomoct. Já si s tím v·bec nevím
rady. Podala mu papírek plný po²krtaných £íslic a stydliv¥ se usmála. lo o po£ty zví°at, která se na
farm¥ narodila za posledních n¥kolik m¥síc· a u nichº m¥la sle£na Varieta odhadnout, jak to s t¥mito
druhy bude vypadat v budoucnu.

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, ?

Franti²ek si povzdychl a po chvilce p°emý²lení podal sle£n¥ Variet¥ líste£ek se správným °e²ením.
Následn¥ se vydal do dal²í ohrady, ve které se nacházeli na první pohled roztomilí av²ak zu°iv¥ hryzající
danºrové. Zde bylo nutné zkontrolovat kamerový systém.
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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.

Jedné kame°e musel vym¥nit baterky a je²t¥ ho k tomu hryzl jeden danºr. Mrzut¥ si zalepil ranku
na lýtku a ²el pro su²ené bor·zky - p°ed usu²ením se nápadn¥ podobají °ízk·m z bor·vek. Ty se pak
chystal nasypat ºravým minipakotám (jak jsou malé, tak jsou ºravé), které tuto dobr·tku milují.

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?
Franti²ek byl rád, ºe ºravé minipakoty ºerou bor·zky a ne lýtka. Uº i jemu v²ak vyhládlo a tak se
vydal do kuchyn¥. Z lednice vytáhl pun£ové °ezy, které m¥l moc rád.

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.
Franti²ek si spokojen¥ sedl s pun£ovými °ezy a podíval se na hodiny. Bylo uº

13 : 31.

Zamyslel se nad

tím, pro£ uº je tak pozd¥. Pak se zamyslel nad tím, jestli hodiny nejedou ²patn¥. Bavilo ho se zamý²let,
tak se zamyslel nad £íslem 1331 a v²iml si, ºe je to mocnina jedenáctky a ºe ciferný sou£et, tedy 8, je
zas mocnina dvojky.

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?
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Kdyº to Franti²ek zjistil, podíval se znovu na hodiny. Ukazovaly stále

13 : 31.

Zamyslel se nad tím,

ºe hodiny nejedou ²patn¥, nýbrº se úpln¥ zastavily. Vzal talí° s posledními °ezy a vydal se zase ven.
Na zemi u ohrady sed¥la dvoj£ata Jája a Pája Zlomkovy a hrála jakousi hru.

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?
Franti²ek napjat¥ pozoroval hru a natáhl se pro poslední °ez. Chvíli koukal na místo, kde sladkost
leºela, a pak se zmaten¥ podivil:  Kam mi zmizel talí°?
Mezitím se opodál pod mohutným dubem olizoval jeden k·rovník. Nebyl to pun£ový °ez, na £em si
pochutnával . . .

POKRAOVÁNÍ VE 2. SÉRII
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