
KoMáR � Zadání 1. série ²kolní rok 2021/2022

Zadání první série
Termín odevzdání: 25. °íjna

�Dobré ráno, chlap£e!�
Thes sebou trhl. Nacházel se n¥kolik desítek metr· nad zemí. Za£al k°i£et.

�Ale neboj se, já t¥ drºím pevn¥,� ozval se hlas nad ním. Chlapec k n¥mu vzhlédl.
Pocházel od blon¤atého muºe s k°ídly, který ho drºel. Absurdita situace na These dolehla a byla

je²t¥ umocn¥na muºovým od¥vem. Ten m¥l kolem sebe prazvlá²tním zp·sobem zamotané prost¥radlo.
�Promi¬, ºe muselo dojít k takovýmto zp·sob·m. Doufal jsem ale, ºe se probudí² aº pozd¥ji.�
�Kdo vlastn¥ v·bec jste?� zeptal se chlapec bez okolk·.
�Odpus´ mi mé zp·soby, jmenuji se Ikaros.�

Ikaros, Ikaros. Takové zvlá²tní jméno. Jako bych ho ale uº n¥kde sly²el.
�Kam to letíme?�
�Do domu mého otce, za chvíli tam budeme.�

Thes p°ekonal závra´ a podíval se dol·. Výhled to byl ohromný.

Úloha 0. Ulice m¥sta jsou uspo°ádány paprskovým zp·sobem a celé m¥sto je st°edov¥ soum¥rné podle
katedrály uprost°ed, pod kterou protéká °eka. Narýsujte p·dorys m¥sta, na které se Thes dívá.

Zanedlouho skute£n¥ p°istáli. Ocitli se p°ed bílým kamenným domem, který se svou architekturou
vymykal ostatním dom·m v ulici. Na zp·sob st°edomo°ského stylu nem¥l st°echu a okna byla malá
a velmi zapadlá. Vysoký plot odd¥loval pozemek tohoto domu od sousedních. Cesta k n¥mu byla
vydláºd¥ná bílými kachli£kami. Thes vy²el vst°íc dve°ím. �lápl na první kachli£ku a muºovy svalnaté
paºe ho stáhly zpátky chvili£ku p°edtím, neº by jeho hlavou prolet¥la ²ipka. Thesovo srdce bilo na
poplach. To je ²patný.

�Oh, promi¬. �lapej, prosím, jenom tam, kam ²lápnu já, tatínek byl tak opatrný, aº byl moºná i
paranoidní,� pronesl muº a protan£il se aº ke dve°ím.

Úloha 1. Do tabulky dopl¬te °et¥zec dlaºdi£ek (hada), po kterých Ikaros p°e²el ke dve°ím. Had je
souvislá °ada £erných polí£ek. Nech´ odlehlost polí A a B hada je po£et krok· po hadovi, za která dojdu
z A do B. Odlehlost A a A je 0. Pak ºádná dv¥ pole s odlehlostí 2 nesousedí hranou (ale rohem mohou) a
ºádná dv¥ pole s odlehlostí 3 a v¥t²í nesousedí ani 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.
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�Poj¤ dovnit°, prosím,� pokynul mu Ikaros. Vnit°ek byl velice ú£eln¥, ale elegantn¥ za°ízen. Na
pravé stran¥ byla skromná tmavá kuchyn¥ a uprost°ed pokoje stál jídelní st·l s ºidlemi. P°i levé st¥n¥
byla p°iraºena obrovská deska na rýsování, u níº byla d°ev¥ná ºidle. Hned za deskou byl malý pr·chod
ke schod·m vedoucím do vrchního patra. Thes se posadil na ºidli u stolu a Ikaros se mezitím odebral
do kuchyn¥.

�Ví², pot°eboval bych tvou pomoc,� styd¥l se Ikaros.
�S £ím?� zeptal se opatrn¥ Thes.
�S nalezením mého otce, Daidala.�
V tu chvíli, co to Ikaros °ekl, se v místnosti zjevil muº. Byl podobn¥ od¥ný jako Ikaros, ale jeho

t¥lo bylo svalnaté jako t¥lo vrcholového sportovce.
�A tím jsi, Ikare, poru²il na²i dohodu,� zah°m¥l jeho hlas. �Je nutné, abyste se okamºit¥ oba odebrali

na Olymp.�
Neº sta£il Thes zpracovat, ºe myslí Olymp, jako tu horu, kde mají ºít °e£tí bohové, nov¥ p°íchozí

muº luskl a v²ichni se ocitli v obrovské kruhové síni. P°ed ním stály t°i obrovské tr·ny a na nich sed¥ly
t°i postavy. I bez jejich atribut· Thes pochopil, co jsou ony bytosti za£. Byli to °e£tí bohové, v plné své
kráse a síle. Uprost°ed sed¥l Zeus, b·h boh·, po jeho levici jeho manºelka Héra a po jeho pravici bratr,
b·h mo°í Poseidon. Ikaros v mºiku padl na zem a sklonil hlavu. Thes z·stal otup¥le stát a rozhlíºel se
okolo. Pov²iml si sedmi tr·n·, které se nacházely aº za hlavními t°emi tr·ny. Kaºdý z nich byl rovn¥º
obsazený.

Úloha 2. Na t¥chto sedmi tr·nech postavených v jedné °ad¥ sed¥li Démétér, Athéna, Artemis, Afro-
dité, 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¥l kaºdý z nich jen jednoho souseda;

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

Thes za£al rychle po£ítat. T°i hlavní tr·ny a sedm za nimi, k tomu jeden b·h, Hermés, vedle
nich. Jeden z olympské dvanáctky tu chyb¥l.

Zeus se naklonil dop°edu ve svém k°esle: �Ikare! Pov¥°il jsem t¥ tímto úkolem, a ty jsi poru²il na²i
dohodu.�

Ikaros z·stal sklon¥ný a ml£el.
�Pro£ jsi na²e pravidla poru²il?�
�Úkol, co jsi mi dal, ó Die, byl p°enáro£ný. Pot°eboval jsem pomoc tohoto smrtelníka.�
Zeus se na chlapce podíval. Thes se zard¥l, stále m¥l na sob¥ své tmav¥ modré pyºamo se Star Wars.

B·h hromu nev¥°ícn¥ zakroutil hlavou: �A ty tvrdí², ºe nám tento smrtelník pom·ºe?�
Ikaros pokýval hlavou, o£i stále sklopené.
�Dob°e tedy,� zaburácel Zeus, �p°ísahej ale na °eku Styx, ºe nikomu jinému o jeho zmizení ne°ekne².�
�P°ísahám.�
Jako by to byl sen, Thes s Ikarem se ocitli zpátky v Daidalov¥ dom¥. Thesovi v hlav¥ v²echno

docvaklo. Muº, co stál p°ed ním, byl Ikaros, syn bájného architekta Daidala, který zem°el, kdyº pomocí
k°ídel z vosku prchali z Kréty. Po°ád mu pár v¥cí nedávalo smysl, rozhodl se ale, ºe se na to zeptá
pozd¥ji. Ikaros vypadal rozru²ený.

Chce to n¥jaké téma hovoru, mysli, Thesi.
Bezradn¥ se porozhlédl kolem. Jeho pozornost zachytil pracovní st·l starého mistra. Na n¥m byl

architektonický návrh n¥jaké budovy.
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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.

�Na £em pracoval?�
Ikaros se pousmál: �Vºdycky na v²em. Zam¥stnávali ho Olympané. Cht¥li, aby jim navrhl svatyn¥.�
�Páni, a to je svatyn¥ pro koho?�
�V·bec netu²ím.�
Nastala chvíle ticha. Thes se snaºil ned¥lat si velkou hlavu z toho, ºe °ecké boºstvo existuje. Rozhodl

se, ºe mu tyhle bludné °e£i nejdou a na v¥ci, co ho zajímají, se zeptá p°ímo. A protoºe nem¥l nikdy
moc soudnosti, zeptal se: �Jak to, ºe nejste mrtvý?�

�To je pozoruhodná v¥c, vi¤? Nejsem mrtvý, ale nejsem ani tak ºivý. Jsem Thrýlos, coº je °ecky
legenda. P°etrvávám, protoºe si m¥ lidé je²t¥ pamatují. Aº na m¥ zapomenou, zmizím taky.�

�Páni, to je kruté.�
�Pro£ si myslí², ºe bohové te¤ cht¥jí stav¥t chrámy? Bojí se, ºe se na n¥ zapomene.�
Odml£el se. Thesova zv¥davost ale neznala mezí.
�Já myslel, ºe jste byl malý chlapec, kdyº vám roztála k°ídla.�
�To je taky pozoruhodné. Stárneme jako b¥ºní smrtelníci a pak se znovuzrodíme. To je ná² úd¥l.

Sledovat, jak jsme star²í a v²ichni kolem nás také.�

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?

�No dob°e, a vy po mn¥ chcete, abych na²el Daidala?�
�P°esn¥ tak. P°ed t°emi dny zmizel, bohové mi °íkali, ºe ho n¥kdo unesl.�
�Pro£ by ho n¥kdo uná²el?�
�Je to nejv¥t²í mistr architekt·, je velmi cenný.�
�Tak jo, dejme tomu.�
Thes usrkl sv·j £aj.
�Na Olympu n¥kdo chyb¥l. Kdo to byl?� zeptal se zv¥dav¥.
�Ach, to byl Héfaistos, b·h kování a ohn¥. M·j otec byl jeho sv¥°enec. Údajn¥ je z jeho zmizení

absolutn¥ zdrcený a uº pár dní se nikde neukázal.�

Za chvili£ku dopili £aj a Ikaros mu nedo£kav¥ oznámil, ºe ho prvn¥ vezme do Daidalovy automati-
zované dílny. Ta se nacházela pod Daidalovým domem. Thes uºasl. Dílna byla absolutn¥ n¥co jiného,
neº si chlapec p°edstavoval u osmdesátiletého mrtvého °eckého architekta. Po díln¥ pobíhali roboti a
spravovali mechanické p°ístroje. V díln¥ to blikalo, sr²elo, hu£elo, cinkalo i pípalo.

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;
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� 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 hodinách
(v po°adí: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon). Který robot uvidí jako první kombinaci v²ech £ty°
vlastností v jednom vzorku, jestliºe ho naposledy vid¥l Gamma?

Ikaros se zachichotal: �M·j otec nebyl jen architektem, byl to taky �lozof. A jednoho jeho p°ítele,
taky �lozofa, zajímalo, co d¥lá hrdinu hrdinou. Rozhodli se, ºe podniknou výzkum, a tak chovali
ku°ata, do kterých um¥le p°idávali sílu, obratnost, d·vtip a pokoru. Je²t¥ ale nep°i²li na p°esnou
de�nici hrdinného ku°ete.�

Thes se taky u²klíbl. Daidalos ho fascinoval a Ikaros se mu líbil.
��ádné vodítko tu nevidím,� zhodnotil Thes.
�Hmpf. Navrhuji za£ít u tohoto p°ítele.�
�Je to jeho nejbliº²í p°ítel?�
�M·j otec nem¥l moc p°átel. Ale jo. Asi by se za n¥j dal povaºovat.�
�A víte, kde bydlí?�
�Samoz°ejm¥,� zasmál se ²ibalsky Ikaros, �a chlap£e, prosím, tykej mi.�
Odebrali se spolu z dílny pry£. Ikaros uº za£al lézt nahoru po ºeb°íku, kdyº tu n¥co upoutalo

Thesovu pozornost. Byl to veliký nást¥nný plakát s bludi²t¥m.

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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Thes rychlým pohledem na plátno bludi²t¥m pro²el. Ikaros, kterému neunikla ºádná mali£kost, se
pousmál: �M·j otec byl labyrinty, no, mírn¥ posedlý.�

Spolu vystoupali do druhého patra Daidalova domu.
�Nejprve bude² pot°ebovat n¥jaké po°ádné ²aty,� ohodnotil jeho pyºamo Ikaros. Po chvíli hledání ve

sk°íni se na n¥j vít¥zoslavn¥ oto£il: �Myslím, ºe tohle bude ta správná velikost. Je to prvot°ídní látka,
kterou up°edla Kirké na stavu, který jí Daidalos daroval.�

�Vºdy´ je to prost¥radlo.�
Ikaros ohrnul nos a nesouhlasn¥ zacvakal zuby.
�A tob¥ se nelíbilo moje pyºamo s Hv¥zdnýma válkama,� zakroutil hlavou Thes.
Ikaros nechal These, aby se p°evlékl, coº se neukázalo jako nejlep²í nápad, protoºe chlapec nem¥l

nejmen²í zku²enosti s no²ením tógy. Ikaros mu po chvíli p°isp¥chal na pomoc a t°emi rychlými pohyby
ji na n¥m uvázal.

Thes a Ikaros se ocitli na balkón¥ s nádhern¥ zdobenými pilí°i.
�Poletíme za ním?� zeptal se opatrn¥ Thes, kterému se od p°edchozího letu po°ád neud¥lalo dob°e.
�Neboj se. Bydlí blízko. Pot°ebuji mu jen n¥co zasignalizovat.�
Ikaros odtáhl bo£ní dve°e a v nich se objevilo obrovské majákové sv¥tlo. S pomocí krytu Ikaros

sv¥tlo na okamºik utlumil a pak ho zase odhalil. Tak ud¥lal n¥kolikrát.
Thes se podivil. �Ikare, jsi si jistý, ºe zná² morseovku?�
�A jsi si jistý, ºe ty zná² morseovku?� uchechtl se Ikaros. �Neboj, to je poupravená verze, aby se

dala vysílat £ín²tina.�

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.

�Jeho p°ítel je �í¬an?� udivil se Thes.
�A pro£ ne?�
�To je pravda, dneska jsem let¥l, vid¥l mrtvýho kluka a k°i£el na m¥ Zeus. Pro£ nem·ºe mít °ecký

sta°ík £ínského p°ítele?!� roz£ílil se.
�Ale není to Konfucius, za kterým my p·jdeme.�
�Po£kej, ty myslí² toho Konfucia?�
�Ale samoz°ejm¥, on je taky Thrýlos.�
�A za kým tedy p·jdeme?�
�Za jeho spolubydlícím. Sokratem.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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