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�e²ení první série

Úloha 1. Do tabulky dopl¬te °et¥zec dlaºdi£ek (hada), po kterých Ikaros p°e²el ke dve°ím, z nichº
sousední sdílí hranu, tak, aby se ºádná dv¥ po sob¥ nejdoucí nedotýkala hranou ani rohem. Zárove¬
°et¥zec za£íná a kon£í ve vyzna£ených polích. �ísla na okrajích tabulky udávají, na kolik dlaºdi£ek
v p°íslu²ném °ádku £i sloupci Ikaros ²lápl.

�e²ení je pouze jedno. Jist¥ m·ºeme za£ít vypln¥ním celého nejspodn¥j²ího °ádku, dále pokra£u-
jeme p°edposledním °ádkem, kde musí být za£ern¥na dlaºdi£ka nejvíce vlevo, protoºe se had nem·ºe
rozdvojit. Z toho polí£ka musíme pokra£ovat op¥t nahoru, jelikoº se had sám sebe nedotýká. Odtud
stále musíme postoupit hadem nahoru, protoºe kdybychom odbo£ili doprava, aby v druhém sloupci
byly práv¥ t°i dlaºdi£ky zapln¥né hadem, museli bychom pokra£ovat je²t¥ dále doprava, pak bychom
ale nebyli schopni zaplnit ve £tvrtém °ádku ²est dlaºdi£ek, jelikoº se had sám sebe nedotýká.
Podobnými úvahami se dostaneme ke kýºenému °e²ení.
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Úloha 2. Na t¥chto sedmi tr·nech sed¥li Démétér, Athéna, Artemis, Afrodité, Apollon, Árés a
Dionýsos. Napi²te po°adí, v jakém sed¥li, pokud víte, ºe platilo následující:

� Árés urazil krásu Afrodité a s Athénou se nepohodl ohledn¥ vále£né strategie, tudíº nesed¥l vedle
nich;

� Afrodité byla stejn¥ daleko od Apollona jako od svého manºela Árése;

� protoºe byl Dionýsos opilý a Athény se v²ichni bojí, m¥li oba jen jednoho souseda;

� Démétér sed¥la vlevo od Dionýsa a vpravo od Afrodité.

Athéna a Dionýsos musí být na krajích kv·li t°etímu kritériu. Protoºe Démétér má být vlevo od
Dionýse a navíc vpravo od Afrodity, musí být po°adí t¥chto £ty° Athéna, Afrodita, Démétér, Dioný-
sos, tedy Athénu a Dionýsa uº víme najisto. Protoºe Árés nesousedí s Afroditou, musí být vzdálenost
Apollona od Afrodity taky alespo¬ objedno, proto jediná vyhovující pozice Afrodity se spln¥ním dru-
hého kritéria je práv¥ uprost°ed. Démétér nám zapadne do jediného volného místa hned napravo od
Afrodity, stejn¥ jako Artemis, která bude hned nalevo od Afrodity a zbývá nám rozhodnout po°adí
Apollona a Árés. Víme, ºe Árés nesousedí s Athénou, tedy je jasn¥ dáno, ºe vedle Athény bude Apollon
a vedle Dionýsa pak bude Árés. Se°azení je tedy následující:

Athéna, Apollon, Artemis, Afrodita, Démétér, Árés, Dionýsos.

Úloha 3. Na£rtn¥te budovu podle jednotlivých pohled· a ur£ete její obsah, jestliºe nejdel²í hrana má
délku 2 a v²echny st¥ny jsou rovné.

V²echny st¥ny musí být rovné a na pohledech jsou vid¥t práv¥ v²echny hrany st¥n, které nejsou
zakryty n¥jakou st¥nou. �e²ení je následující:

Obsah: S = 2 · 1 · 2 + 1 · 1 · 1 + 1
2 · 1 · 1 = 5, 5
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Úloha 4. Ikarovi je 54 let, Daidalovi 80 let. Kolikrát se od posledního Ikarova znovuzrození (bylo mu
0 let) stalo, ºe Daidal·v v¥k byl p°irozeným násobkem Ikarova v¥ku? Kolik tehdy Ikarovi bylo?

Rozdíl jejich v¥k· je 26 let. Ozna£me Ikar·v ºádaný v¥k x, Daidalos pak bude x-krát star²í. Platí
tedy

x+ 26 = k · x
26 = k · x− x

26 = (k − 1) · x

Ikar·v v¥k tedy musí být d¥litelem 26, d¥litelé £ísla 26 jsou 1, 2, 13, 26 (Daidalovi pak bude po °ad¥
27, 28, 39, 52, coº jsou skute£n¥ násobky Ikarových v¥k·).

Odpov¥¤: Stalo se to tedy £ty°ikrát, a to kdyº Ikarovi bylo 1, 2, 13 a 26 let.

Úloha 5. V díln¥ se nacházel i výrobní pás, který postupn¥ p°idával do vají£ek zvlá²tní látky. Do
vzork· vají£ek se p°idávala síla, obratnost, d·vtip a pokora.

� Síla se p°idávala do kaºdého 7. vzorku,

� Obratnost se p°idávala do kaºdého 21. vzorku,

� D·vtip se p°idával do kaºdého 18. vzorku,

� Pokora se p°idávala do kaºdého 10. vzorku.

P°idání látek do jednoho vzorku trvá 2 minuty a na výrobu dohlíºí 5 robot· st°ídajících se po 7 hodi-
nách (v po°adí: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon). Který robot uvidí kombinaci v²ech £ty° vlastností
v jednom vzorku, jestliºe ji naposledy vid¥l Gamma?

Nejmen²í spole£ný násobek £ísel 7, 10, 18 a 21 je 630. Protoºe výroba trvá dv¥ minuty, objeví se
kombinace ABCD jednou za 1260 minut = 21 hodin. To jsou t°i celé sm¥ny. Je tedy jedno, zda dozorce
3 tuto kombinaci uvid¥l na za£átku nebo na konci své sm¥ny, dal²í vºdy padne do sm¥ny dozorce 1.

Úloha 6. Projd¥te bludi²t¥m. Za£ínáte ve st°edu (pole s £íslem 1), m·ºete se p°esunout na kardináln¥
vedlej²í pole (ta která sousedí stranou). Za£ínáte s £íslem 1 a p°i vstupu na jiné pole své £íslo náso-
bíte/d¥líte £íslem uvedeným na poli. Pole s X umoc¬ují va²e £íslo na druhou. Cílem je projít jedním
z východ· s £íslem 6615. �ádným polem nesmíte projít dvakrát. V²echny pr·b¥ºné výsledky na cest¥
musí být celá £ísla. Východy jsou ozna£eny £ervenou barvou.
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Rozloºíme 6615 na prvo£initele, dostáváme 6615 = 33 · 5 · 72. P°i prozkoumání tabulky zjistíme, ºe
nikde není pole d¥lící sudým £íslem, tedy jakmile jednou vstoupíme na pole se sudým £íslem, budou
vycházet samá sudá £ísla. V²echna pole se sudými £ísly tak m·ºeme vy²krtnout, takºe se tabulka
zjednodu²í na bludi²t¥:

Dále si v²imneme, ºe pot°ebujeme 72, ale v celé tabulce je jen jedna sedmi£ka (nebo její nesudý
násobek), tedy musíme projít p°es ni a jedno X. Jakmile projdeme polem *7, je cesta jednozna£n¥
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ur£ena aº k X, poté je nejblíºe spodním východ. Zkusíme proto dojít nejkrat²í cestou neobsahující sudá
£ísla ke spodnímu východu a po propo£tení opravdu vychází £íslo 6615. Výsledná cesta je vyzna£ena
£erven¥.

Úloha 7. Na vyjád°ení v²ech písmen z anglické abecedy v Morseov¥ abeced¥ sta£í pouze sekvence te£ek
a £árek o maximální délce 4. �ín²tina obsahuje p°ibliºn¥ 8000 aktivn¥ vyuºívaných znak·.

1. Jaké je nejmen²í maximum délky sekvence v tomto p°ípad¥?

2. Pokud by byl poºadavek, aby délka sekvence byla 4, kolik nejmén¥ r·zných druh· symbol· (p·vodn¥
jen te£ky a £árky) by bylo pot°eba pouºít?

3. Navrhni optimální kombinaci po£tu druh· znak· a maximální délky sekvence z hlediska prakti£-
nosti. Svoje °e²ení °ádn¥ od·vodni.

1) Nejprve ur£íme, jak se m¥ní po£ty kombinací pro jednotlivé délky sekvencí. Na kaºdé pozici v sekvenci
mohou být práv¥ 2 r·zné znaky, a to nezávisle na ostatních pozicích. Po£et kombinací tedy bude 2n,
kde n je délka dané sekvence. Celkový po£et moºných r·zných znak· tedy bude sou£et hodnot 2m,
kde m dosahuje p°irozených hodnot od 1 po n. Hledáme tedy nejbliº²í vy²²í £íslo, neº je 8000, které
vznikne jako sou£et 21 + 22 + . . . + 2n.
2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048 + 4096 = 2 · 4096 � 2 = 8 190. V tomto
sou£tu máme 12 mocnin dvojky a tedy i 12 pozic v sekvenci. Nejmen²í maximum délky sekvence by
bylo 12.

2) Vyuºijeme p°edchozích poznatk· a z nich dostaneme nerovnici: x1 + x2 + x3 + x4 > 8000. Nyní lze
pom¥rn¥ rychle dojít k nejmen²í moºné hodnot¥ x = 10. Pro sekvenci o délce 4 by muselo být pouºito
minimáln¥ 10 r·zných znak·.

3) Nyní hledáme rozumný pom¥r mezi mnoºstvím druh· znak· a délkou sekvence. Rozumným pom¥rem
rozumíme pom¥r blíºící se 1, ale s co nejmen²ími zmín¥nými hodnotami. Vzhledem k relativn¥ malým
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£ísl·m lze vyzkou²et moºnosti a ukázat, ºe optimálním °e²ením je sekvence délky 5 s ²esti r·znými
znaky. (Pozn. 3. £ást úlohy je spí²e diskuze. Optimální °e²ení není jednozna£n¥ de�nováno a velice
záleºí na pot°ebách uºivatele. Od toho se také odvíjí bodování této £ásti úlohy. Body se za nesprávné
£i neúplné °e²ení neztrácí, pouze se za p¥kné úvahy body p°idávají, pokud z p°edchozích dvou £ástí
n¥jaké do maxima chybí.)
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