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Zadání tvrté Série
Termín odevzdání: 19. února

Po tom, co mi Karolína pomohla získat autorizaci pot°ebnou k p°ístupu do £tvrtého patra, jsem
nastoupila do výtahu, který m¥ n¥jakou dobu vezl sm¥rem vzh·ru. Uv¥domila jsem si, ºe ºádný z výtah·
nespojuje více jak dv¥ patra, pravd¥podobn¥ kv·li bezpe£nosti. A nebo. . . aby nikdo nemohl snadno
utéct. Dve°e £tvrtého patra se otev°ely.
 Vstupuje doktor Shiraz. Trhla jsem sebou, kdyº se tato slova rozezn¥la po celé místnosti, do které
jsem práv¥ p°ijela. Vypadalo to, ºe jsem se dostala do osobní kancelá°e profesorky Paprikové. Tedy,
kancelá° je docela slabé slovo. Jednalo se o extrémn¥ vysokou místnost se spoustou schodi²´, ochoz·
a pracovních stanic. Uprost°ed se aº do stropu vzpínala sm¥²n¥ vysoká socha.

Úloha 0.

Obrovská socha uprost°ed kancelá°e profesorky Paprikové vyobrazuje n¥co skute£n¥ sm¥²-

ného. Nakreslete tuto sochu.

Je²t¥ chvíli jsem £ekala ve výtahu, ale kdyº na ohlá²ení profesora Shiraze nikdo nereagoval, p°edpokládala jsem, ºe profesorka Papriková v místnosti není. Ud¥lala jsem první opatrný krok. Nic se
nestalo, a tak jsem se rozhlédla kolem sebe. Vid¥la jsem n¥kolik pracovních stol·, o£ividn¥ ur£ených
pro r·zné lidi. Obrovské okno na jedné ze zdí bylo v r·zných úrovních popsáno výpo£ty a dal²ími
symboly, kterým jsem nerozum¥la. Napadlo m¥, ºe bych je mohla sdílet se v²emi databázemi na sv¥t¥
a zjistit, jestli najdu n¥jaké shody.

Úloha 1.

SARA se p°ipojila k nejbliº²ímu satelitu a chystala se z n¥ho kontaktovat v²echny vládní

a v¥decké databáze na sv¥t¥. Ke kaºdému vyhledávání v²ak pot°ebuje sedmimístný kód, který spl¬uje dv¥
podmínky. Kaºdá £íslice se v t¥chto kódech vyskytuje tolikrát, kolik je její hodnota. Navíc stejné £íslice
mají být zapsány vedle sebe, nap°íklad

4444333. Kolik vyhledávání m·ºe SARA u£init?

Poda°ilo se mi odeslat v¥t²inu symbol·, ale p°ekvapilo m¥, ºe málokterý se v databázích nachází.
Op¥t jsem na²la jen neznámé keltské runy nalezené na vykopávkách a n¥které egyptské hieroglyfy.
Procházela jsem se po místnosti, ale lehce jsem panika°ila, protoºe polovin¥ v¥cí, na které jsem se
dívala, jsem nerozum¥la. To je pro um¥lou inteligenci n¥co zcela nového. To, co bylo na jedné z bílých
tabulí, m¥ v²ak zarazilo. Byla to relativn¥ snadná geometrická úloha, ale vypadalo to, ºe není do°e²ená.

AB o délce 12 cm. Body A a B jsou vedeny popo°ad¥ p°ímky p a q
AB . Na p°ímce p je sestrojen bod C tak, ºe |AC| = 5 cm, a na p°ímce q bod D tak,
ºe |BD| = 10 cm. Body C a D leºí ve stejné polorovin¥ vzhledem k p°ímce AB a jako hodnota x je
ozna£ena délka úse£ky CD . Jakou hodnotu má x?
Úloha 2.

Na tabuli je úse£ka

kolmé k úse£ce

Nemohla jsem se p°emoci, vzala jsem £ernou xu a dopsala na tabuli výsledek. Tém¥° ve stejný
moment se naho°e na schodech vedoucích po obvodu místnosti ozvaly otevírající se dve°e. Zdálo se, ºe
ve £tvrtém pat°e nebylo jediné místo, kam se schovat.
 Doktore, myslela jsem, ºe dneska máte dovolenou. Co se d¥je?
Jediný zp·sob, jakým jsem mohla zareagovat d°íve, neº m¥ profesorka spat°í, bylo p°epnutí mého
systému do hyper-akcelerovaného módu. Byl to reºim, ve kterém p°emý²lím p°ibliºn¥ tisíckrát rychleji
neº oby£ejn¥ a vnímám £as tak, jako by se tém¥° zastavil. Jediný problém byl, ºe jsem tenhle mód
nikdy nepouºila a nem¥la jsem nejmen²í tu²ení, kolik energie bude spot°ebovávat.
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EJ (elektrických jednotek), které za hodinu spot°ebuje 20 robot·
v normálním módu, p°i£teme 12, dostaneme po£et EJ , které za hodinu spot°ebuje skupina robot· v ak-

Úloha 3.

SARA ví, ºe pokud k po£tu

celerovaném módu o dva £leny men²í. Zárove¬ ví, ºe pokud by robot· v normálním módu byla polovina,
spot°ebovali by za hodinu tolik

EJ , ºe by to sta£ilo 7 robot· v akcelerovaném módu a je²t¥ by 2 EJ

p°ebývaly. Kolik elektrických jednotek spot°ebovává za hodinu robot v normálním módu a kolik robot
v akcelerovaném módu?

Oddychla jsem si, kdyº jsem zjistila, ºe mám energie dost, a zapnula jsem akcelerovaný mód. as
kolem m¥ se zastavil. Sice jsem se te¤ nemohla pohybovat, ale m¥la jsem tém¥° neomezenou dobu,
abych p°i²la na to, co budu d¥lat.
Profesorka Papriková se nachází na vrcholu kovového schodi²t¥, já jsem dole kousek od okna. Profesorka o£ekává, ºe tu spat°í doktora Shiraze, ale místo toho jsem tu já. Mohla bych vysko£it z okna?
Bude pravd¥podobn¥ nepr·st°elné. Nem¥la jsem dost dat k tomu, abych mohla napodobit hlas doktora
Shiraze, ani dost £asu na to, abych stihla dob¥hnout k výtahu. Pohled mi padl na d°ev¥nou krabi£ku,
které jsem si dote¤ nev²imla. Stála na masivním kovovém podstavci, na jehoº popisku stál kód l-f008.
Vyhledala jsem tenhle kód v útrºcích dat, která jsem stáhla z laboratorní sít¥, a ukázalo se, ºe se jedná
o jakési teleporta£ní za°ízení, jehoº popisy byly velmi vágní a nikde nebylo popsáno, jak p°esn¥ funguje.
Jediné, co jsem se dozv¥d¥la, bylo, ºe . . .

Úloha 4.

Na kouzelnou krabi£ku se musí prstem napsat ²est r·zných °ímských £ísel od 1 do 20. Dále

SARA zjistila, ºe:

• Tato £ísla obsahují práv¥ jedno prvo£íslo a toto prvo£íslo je v¥t²í neº 13.
• První, druhé a ²esté £íslo jsou £ísla d¥litelná t°emi.
• tvrté £íslo je £íslo obsahující °ímské £íslice I, V, X a to kaºdou práv¥ jednou.
• První £íslo obsahuje práv¥ dv¥ °ímské £íslice, které jsou od sebe r·zné, a zárove¬ páté £íslo
obsahuje ty stejné dv¥ £íslice, jen v jiném po°adí.

• T°etí £íslo je o jedna v¥t²í neº ²esté £íslo.
• Druhé £íslo je o jedna v¥t²í neº £tvrté £íslo.
Rozhodla jsem se, ºe zkusím své ²t¥stí a pouºiji tohle teleporta£ní za°ízení. P°edpokládala jsem,
ºe má v sob¥ krabi£ka n¥jaký druh senzor· a jaderný kapacitátor umoº¬ující teleportaci kdoví kam.
Vrátila jsem se do normálního módu, a kdyº se £as kolem m¥ rozb¥hl, p°eb¥hla jsem ke krabi£ce a, neº
m¥ stihla Papriková spat°it, napsala jsem na ni prstem v²ech ²est °ímských £ísel.
Hned nato sv¥t z£ernal. Zkontrolovala jsem, jestli mi ²ok z teleportace nepo²kodil senzory, ale ukázalo
se, ºe jsem v tuhle chvíli nem¥la ºádné senzory. Zkusila jsem pohnout n¥kterým z elektromotor·, které
pohán¥ly mé kon£etiny, ale ukázalo se, ºe ty také neexistují. Chvíli jsem panika°ila, kdyº jsem si
uv¥domila, ºe jsem pouze v¥domí vzná²ející se v temném vakuu.
 Dobrý den, °ekla bílá ko£ka, která se p°ede mnou zjevila.
 Dobrý den, °ekla jsem já, i kdyº jsem nem¥la pusu ani jediný reproduktor.
 Kdo jste? zkusila jsem to, kdyº si ko£ka za£ala lízat packu a nevypadalo to, ºe by cht¥la pokra£ovat.
 Trochu b·h, °ekla mimod¥k.  Ale taky trochu u£itel. Potom si ko£ka nasadila brýle a ukázala
na bílou tabuli.
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Na tabuli jsou napsána £ty°i £ísla, která jsou v²ak reprezentována symboly, kterým SARA

nerozumí; nazv¥me je

a, b, c, d. Pod nimi je n¥kolik výpo£t·, ze kterých lze vy£íst, ºe aritmetický prum¥r
49. Pokud v²ak £íslo a zakryjeme a ur£íme aritmetický prum¥r zbývajících
t°í £ísel, prum¥r se nezm¥ní. £íslo b je rovno polovin¥ sou£tu v²ech £ty° £ísel. Dále platí, ºe rozdíl £ísla
c − d je roven 11. Ur£ete £ísla napsaná na tabuli.
v²ech t¥chto £ísel je roven

 Dobrá práce, °ekla ko£ka-b·h-u£itel.
 A kde ºe to p°esn¥ jsem?
 V p°estupní stanici. A za chvíli vystupuje². Potom se náhle ko£ka roztekla po st¥nách a k mému
v¥domí se, jako kdyº chytíte mí£ek, který jste vyhodili do vzduchu, p°ipojily v²echny mé kon£etiny,
procesory, pam¥ti a dal²í hardware. Poznala jsem, ºe jsem stále ve stejné místnosti a ºe se dívám na záda
n¥koho v laboratorním plá²ti. Zatajila jsem dech, kdyº jsem si uv¥domila, ºe ten n¥kdo je profesorka
Papriková a já ºe jsem na míst¥, kde stála je²t¥ tak p°ed t°emi sekundami ona. Nevydala jsem ani
hlásku, takºe si mé teleportace profesorka nev²imla a pokra£ovala po schodech dál dol·. Kdyº jsem si
byla jistá, ºe m¥ neuvidí, oto£ila jsem se a b¥ºela nahoru po schodech, o kterých jsem p°edpokládala,
ºe vedou do pátého patra. Zvlá²tní bylo, ºe zatímco v²echny ostatní povrchy byly bu¤ z kovu nebo
z betonu, tohle schodi²t¥ se zdálo být poskládané z velkých kamen·.
Po n¥jaké chvíli jsem dob¥hla aº ke d°ev¥ným dve°ím, na kterých byla masivní kovová klika a celé
byly jak vyst°iºené ze st°edov¥ku.

Úloha 6.

Je dán £tverec o stran¥

a = 2 a dv¥ kruºnice o polom¥ru 2 se st°edy ve vedlej²ích vrcholech

daného £tverce. Vy²rafované pole p°edstavuje klí£ovou dírku. Ur£ete obsah vy²rafovaného pole.
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S touto informací jsem vytiskla ve své integrované 3D tiskárn¥ klí£ a oto£ila s ním v zámku. Velké zklamání. Za dve°mi nebyla ºádná místnost ani patro, nýbrº jenom jakási komora, kde na polici stál jediný
digitální budík. Chvíli jsem p°emý²lela, jestli je moºné, ºe sem ²la profesorka Papriková pouze umístit
tento budík. P°ipadalo mi to nepravd¥podobné. Prozkoumala jsem budík ze v²ech stran a kone£n¥ jsem
si v²imla, ºe na jeho spodní stran¥ je tenkou £ernou xou napsáno

a + b = c + d, |a − b| =
6 |c − d|.

ab : cd, ur£ete, kolikrát za den platí následující
a + b = c + d a zárove¬ |a − b| =
6 |c − d| (|x| zna£í absolutní hodnotu reálného £ísla,
pokud je x > 0, tak |x| = x, pokud x = 0, tak |x| = 0 a pokud je x < 0, tak |x| = −x).
Úloha 7.

Pokud £as na budíku zapí²eme ve tvaru

dvojice podmínek:

Kdyº jsem zkusila na budíku nastavit v²echny moºné £asy, které tuhle podmínku spl¬ovaly, zapípal
a chvíli bylo ticho. Potom se celá komora oto£ila o sto osmdesát stup¬· a p°ede mnou se otev°elo
poslední, páté patro laborato°e profesorky Paprikové. Moºná lépe °e£eno £arod¥jky Paprikové.

POKRAOVÁNÍ V PÍTÍ SÉRII
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