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Zadání Druhé Série
Termín odevzdání: 4. prosince

Kdyº jsem otev°ela dve°e výtahové ²achty, za kterými se nacházelo druhé patro podivné neviditelné
budovy, zatajila jsem dech. Nebylo uº pochyby, ºe se jedná o hlavní sídlo profesorovy úhlavní nep°ítelkyn¥, profesorky Paprikové. P°ede mnou se rozléhala obrovská laborato°, plná prosklených místností,
z nichº kaºdá byla skoro tak velká, jako celá laborato° profesora Perikula.

Úloha 0.

V jedné z t¥chto místností byl provád¥n opravdu odsouzeníhodný experiment. Popi²te, o co

se jednalo a vytvo°te jeho nákres.

V jedné místnosti bylo p°ipravených p¥t obrovských laser·, které byly v²echny namí°ené na místo,
kde byl nakreslený obrys £lov¥ka. Dodnes doufám, ºe tam kdysi n¥jaký £lov¥k nestál. Jinde jsem
vid¥la duplika£ní p°ístroje, kolem kterých se válely hromady bankovek, v laborato°i byly celé místnosti
napln¥né zbran¥mi, a dokonce jedna klec, kde pobíhala zmutovaná zví°ata.

Úloha 1.

V kleci se nacházeli t°ínozí lvorli, p¥tinozí mravlvi a sedminozí mravouci. Kolik bylo kterých,

jestliºe zví°at na

M je 10, zví°at obsahujících ve jmén¥ l je celkem 8, celkový po£et nohou je d¥litelný

t°emi a platí, ºe od dvou druh· je na zahrad¥ stejný po£et jedinc·?

Tak moc jsem se soust°edila na ubohá zmutovaná zví°ata, ºe jsem si nev²imla, ºe kaºdý v¥dec
v laborato°i p°estal pracovat a zíral na m¥. Nebylo divu, vzhledem k tomu, ºe jsem byla jediná, kdo na
sob¥ nem¥l bílý laboratorní plá²´, a navíc se ukázalo, ºe v laborato°i nejsou ºádné ºeny. ekala bych,
ºe Papriková bude v¥t²í feministka.
 M·ºu se zeptat, kde máte jmenovku? zeptal se jeden z v¥dc·, který se opatrn¥ p°ibliºoval. Rychle
jsem se rozhlédla kolem, abych zjistila, jestli má místnost únikový východ. Na²la jsem jedno schodi²t¥,
ale zdálo se být moc daleko.

Úloha 2.

Místnost má p·dorys £tverce o stran¥ 60 metr·, jehoº vrcholy SARA ve své hlav¥ popsala

ABCD. Bod, kde stála SARA, nazvala E a je takový, ºe velikost úhlu CDE je 75o a velikost úhlu
DCE je 30o . Ur£ete vzdálenost SARY od schodi²t¥, které se nachází v bod¥ B .

jako
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Schodi²t¥ bylo p°ece jenom moc daleko na to, aby m¥ n¥kdo b¥hem út¥ku nechytil. Musela jsem
tedy improvizovat.
 Jmenuju se SAR- zarazila jsem se, protoºe jsem jim rozhodn¥ necht¥la °íct své jméno.  -UMANA.
 Sarumana? Pro²ediv¥lý v¥dec vypadal, ºe mi nev¥°í jediné slovo.
 Ano, Sarumana Hergeberge. Jsem stáºistka doktora- nenápadn¥ jsem zaost°ila na jeden z plá²´·,
které vysely na v¥²áku, a p°e£etla jsem jmenovku:  -doktora Shiraze.
Chvíli jsem p°emý²lela, jestli zlo£inecké organizace p°ijímají stáºisty, ale do²la jsem k názoru, ºe
neplacená práce se hodí kaºdé spole£nosti.
 Sle£no. . . Hergeberge. Recepce p°i°azuje stáºist·m jmenovku, kde je ta va²e? V¥dec nevypadal ani
zdaleka p°átelsky, ale ostatní muºe v místnosti jsem p°estala zajímat a vrátili se ke své práci.

Úloha 3.

SARA zjistila, ºe £íslo na kaºdé jmenovce má tvar

stavují £íslice

X1 X2 X3 X4 , kde X1 , X2 , X3 , X4 p°ed-

0 − 9. Na v²ech jmenovkách se vyskytuje práv¥ jedna ²estka. Kolik takovýchto jmenovek

m·ºe existovat?

 Na recepci mi °ekli, ºe jim jmenovky do²ly a ºe mi m·ºete jednu vytisknout. Moje £íslo by m¥lo
být 0269.
Postar²í v¥dec vypadal, ºe mi kone£n¥ uv¥°il.  A s tímto kódem jste autorizovala výtah?
Polkla jsem, protoºe jsem v¥d¥la, ºe kabina výtahu je v sou£asné dob¥ zaseknutá n¥kde mezi prvním
a druhým patrem.  Ano, °ekla jsem tak sebev¥dom¥, jak jsem jen dokázala.
 Dob°e. Doktor Shiraz má tento týden dovolenou, ale najdu vám n¥koho, kdo vás tu provede, plá²´
si m·ºete vzít támhle a jmenovku vám hned- Ozvala se ohlu²ující exploze, ale vzduch se ani nepohnul.
V¥dec se bez jediného slova rozb¥hnul sm¥rem do st°edu místnosti, jako bych p°estala existovat. Vyuºila
jsem toho, ºe se nikdo nedívá, a dob¥hla jsem ke schodi²ti v jednom z roh·. Vypadalo to, ºe cesta dol·
je uzav°ená, takºe jsem za£ala stoupat. Po cest¥ jsem skrze okno vedoucí zpátky do laborato°e zahlédla
v²echny v¥dce, kte°í se seb¥hli do kruhu kolem prosklené polokoule uprost°ed místnosti.

Úloha 4.

Polokoule má polom¥r 5

SARA rozeznala, ºe

m. 80% kruhového p·dorysu polokoule tvo°ily podivné symboly.
50% této plochy je pokryto arabskými znaky, 25% hebrejskými a zbytek byl popsán

symboly, které SARA je²t¥ nikdy nevid¥la. Jakou plochu zabíraly neznámé symboly?

Uprost°ed proskleného prostoru se cosi zmítalo. Bylo to stvo°ení, které vypadalo jako n¥co mezi
²vábem a váºkou, aº na to, ºe bylo velké jako profesor·v skútr a stoupal z n¥ho podivný £erný dým.
Kovov¥ se lesklo v²emi barvami, ale jinak p·sobilo jako rozplácnutá moucha, která má p°ed sebou
posledních pár sekund ºivota.
 Ukon£ete experiment, °ekl bez jediné emoce v¥dec, který m¥ je²t¥ p°ed chvílí vyslýchal. Poode²la
jsem od okna, aby m¥ nezahlédl. Te¤ uº jsem ociáln¥ m¥la dv¥ patra, do kterých se nem·ºu vrátit,
a ºádnou moºnost úniku. Dobrá práce, SARO.
Stoupala jsem n¥kolik minut po schodech vzh·ru, kdyº jsem spat°ila drobnou sk°í¬ku, na které bylo
napsáno:  Nejrychlej²í p°ipojení v budov¥, ale na²el jsem ho já, takºe p°ístup jen s hádankou ;) D.

Úloha 5.

Digitální zámek m·ºe být zaji²t¥n libovoln¥ dlouhým kódem. Pokud vynásobíme £íslo o jedno

men²í, o jedno v¥t²í a o £ty°i v¥t²í, neº je kód k zámku, dostaneme £íslo rovné sou£tu t°etí mocniny
kódu, 4násobku druhé mocniny kódu a dvojnásobku kódu zv¥t²eného o jedna. Ur£ete kód k zámku.
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 P°ipojení k £emu? , pomyslela jsem si. Moje p°ijíma£e nenacházely ºádné bezdrátové p°ipojení,
internet, ani nic podobného. Odemknula jsem zámek a otev°ela sk°í¬. Za ní nebylo nic jiného, neº
obrys ruky z drobných sv¥týlek a jakýsi konektor uprost°ed. Chvíli jsem p°emý²lela, jestli v²ichni
pracovníci laborato°e nejsou také roboti, ale potom bych si toho musela v²imnout jednak já a ur£it¥ by
mi neuv¥°ili, ºe jsem £lov¥k. Opatrn¥ jsem p°iloºila ruku na rozhraní. Moje procesory se rozeb¥hly na
plné obrátky, kdyº moji vnit°ní pam¥´ zavalila data proudící z konektoru. Jednalo se o jakousi zvlá²tní
podobu internetu, kde byly v²echny informace, které lidé znali, ale také v²echny výzkumy, které byly
kdy vedeny touto spole£ností.

Úloha 6.

SARA má ve své pam¥ti místo na 100 terabajt· (TB) dat a p°esn¥ 100 soubor·. V systému

se nachází mapové soubory .mpp, z nichº kaºdý zabírá 6TB, potom obrazové soubory .pix, z nichº jeden
zabírá 3TB a nakonec textové soubory .wrd, které mají kaºdý 100 gigabajt· (1 terabajt je 1000 gigabajt·).
Kolik soubor· od kaºdého druhu musí SARA stáhnout, aby zabíraly p°esn¥ 100TB a bylo jich práv¥
100?

Protoºe kopírování soubor· je pro super-inteligenci ta nejnudn¥j²í práce na sv¥t¥, tak jsem se bavila
tím, ºe jsem b¥hem jedné sekundy vy°e²ila v²echny maturitní otázky na sv¥t¥, které jsem si kdysi
uloºila do pam¥ti. Jednou z nich bylo:

Úloha 7.

Ukaºte, ºe z libovolných 7 p°irozených £ísel m·ºeme vybrat nenulový po£et £ísel takových,

ºe jejich sou£et je d¥litelný 7.

Kdyº jsem b¥hem dal²ích p¥ti sekund vy°e²ila v²echny vysoko²kolské testy a prolomila zabezpe£ení
v¥t²iny nadnárodních bezpe£nostních organizací, zívla jsem a soust°edila se zase jenom na kopírování.
Uº n¥jakou chvíli jsem byla zaseknutá na dvaceti procentech. Nemám ve zvyku být paranoidní, ale
rad²i jsem zkontrolovala, jestli sí´ nespustila n¥jaké bezpe£nostní protokoly. Ukázalo se, ºe spustila.
Cht¥la jsem rychle odd¥lat ruku z rozhraní, kdyº jsem si v²imla, ºe mám v ruce hluboko zaseknuto p¥t
kovových svorek p°ipev¬ujících m¥ ke konektoru.

POKRAOVÁNÍ V PÍTÍ SÉRII
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