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Zadání druhé série
Termín odevzdání: 29. listopadu

Sókratés bydlel skute£n¥ blízko. Ikaros po Thesov¥ nesouhlasu ani nenavrhl, ºe by let¥li, a tak celou
cestu ²li p¥²ky. Na²t¥stí bylo je²t¥ p°ed svítáním, venku tedy nebyl nikdo, kdo by si mohl pov²imnout
dvou lidí zabalených v prost¥radle. Ikaros chlapci poskytl i °ecké vázané sandály, které byly p°ekvapiv¥
pohodlné. Zanedlouho se oba ocitli p°ed Sokratovými dve°mi.

Úloha 0. P°ede dve°mi leºela rohoºka. Na ní byl �lozo�cký citát. Vymyslete n¥jaký pou£ný citát, který
by si Sókratés nechal napsat na rohoºku. Po£ítejte ale s tím, ºe by si Sókratés nedal p°ed dve°e n¥jaký
citát, u kterého by se dalo na internetu najít, ºe ho vy°kl Sókratés (tzn. nesmíte pouºít jiº existující
citát).

Ikaros se na rohoºku ²ibalsky za²klebil a rytmicky za´ukal na dve°e tajný kód. Napjat¥ stáli p°ede
dve°mi, neº se kone£n¥ otev°ely a z nich vy²el postar²í pán, také oble£en v tóze.

Kdyby nás n¥kdo vid¥l, bude si myslet, ºe jsme se pomátli. Anebo ºe jdeme na ma²karní bál, pomyslel
si Thes.

�Ikare! Synku! Já se bál, ºe ani tebe uº neuvidím!� rozzá°il se Sókratés a objal Ikara.
�Taky t¥ rád vidím!�
Sókratés pohlédl na These: �A kdo je tohle? Tv·j syn? Vede² nám ho do ²koly?�
�Ne,� zasmál se Ikaros, �to je Thes, pomáhá mi hledat.� V tu chvíli se Sokrat·v obli£ej zachmu°il.

�Tak on to váºn¥ ud¥lal?�
�Vy o tom snad n¥co víte?� zeptal se drze Thes.
Sókratés p°ehlédl otázku a neup°ímn¥ se na n¥ usmál. �Co jsem to ale za hostitele? Poj¤te, ud¥lám

vám ²álek £aje.�
Ikaros s Thesem se na sebe podívali. N¥co tady nehrálo. Následovali ale starého �lozofa dovnit°. Na

chodb¥ objevili zajímavou tapiserii. Ikaros se u ní zastavil.
�Co se d¥je?� zeptal se Thes.
�Nevím, je mi n¥jaká pov¥domá.�

Úloha 1. Vybarv¥te n¥která polí£ka v tabulce tak, aby £ísla vºdy ozna£ovala po£et sousedících vybarve-
ných polí£ek ve skupinách v jednotlivých °ádcích a sloupcích. Mezi jednotlivými skupinkami vybarvených
polí£ek je vºdy alespo¬ jedno nevybarvené.
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�Tu mi daroval m·j p°ítel, Daidalos,� prozradil Sókratés, který se za nimi vrátil zp¥t. �M·ºeme
pokra£ovat?�

Chodba se na konci otev°ela do velké jídelny s n¥kolika velkými stoly po osmi ºidlích. Prosklenými
dve°mi se byl £lov¥k schopen dostat na zahradu. Zvenku se dome£ek zdál malý, klamal ale, pozemek,
který mu pat°il, byl obrovský. Na zahrad¥ pobíhaly d¥ti mlad²í neº Thes.

Ikaros na jednoho z nich ukázal: �Koukej, to je Aristoteles.�
Thes nezaujat¥ pokývl hlavou. Ven za d¥tmi p°i²el dal²í muº, podle vzhledu Thes odhadoval, ºe by

to mohl být Konfucius, který tam údajn¥ se Sokratem bydlel. Konfucius se snaºil rozverné d¥ti rozd¥lit
do dvou skupin, aby demonstroval n¥jakou my²lenku.

Úloha 2. Konfucius se snaºí rozd¥lit dev¥t d¥tí s celo£íselnými v¥ky 6�14 let. Kaºdé dv¥ d¥ti mají
r·zný v¥k. Chce je rozd¥lit do dvou skupinek tak, aby sou£in sou£tu v¥k· v²ech d¥tí v první skupince a
sou£tu v¥k· v²ech d¥tí v druhé skupince byl roven 2021. Kolika zp·soby to m·ºe ud¥lat?

�Pro£ je tu tolik d¥tí?�
�Vedeme tu s Konfuciem takový diskusní krouºek, dalo by se °íct ²kolu, ale v dne²ní dob¥ nesmí² ve

²kole o ni£em debatovat,� odpov¥d¥l Sókratés, který jim mezitím na podtácku donesl £aje ve zdobených
porcelánových ²álcích. �Konfucius m¥ nau£il jisté £ajové um¥ní, ale jako u£e¬ stále nejsem tak dobrý
jako mistr.�

Sókratés stáhnul ruce do kapsy své tógy. To má kapsy? uºasl Thes a hned se je pokou²el najít,
ukázalo se ale, ºe jeho tóga je pouze prost¥radlo. Sókratés se pousmál a vytáhl z kapsy kostku.

�Zahrajeme si hru, kterou jsme s tvým otcem m¥li rádi.�

Úloha 3. Ikaros, Thes a Sókratés hrají hru o ²esti kolech. Hází kostkou a p°edtím tipují, co padne.
V²echna £ísla krom¥ £ísla 6 padla b¥hem hry na kostce alespo¬ jednou. Ikaros tipoval postupn¥ £ísla 1,
2, 3, 4, 5, 6 a tre�l se pouze v 1. kole. Thes tipnul v 1. kole 6 a potom tipoval to, co padlo na kostce
v p°edchozím kole. Tre�l se pouze v 5. kole. Sókratés tipoval po°ád to stejné £íslo a tre�l se pouze ve
3. kole. Ve 3. kole tipnuli Ikaros a Thes stejné £íslo. V 5. kole tipnuli Ikaros a Sókratés r·zná £ísla.
Zjist¥te, co padlo na kostce v kaºdém kole a jaké £íslo tipoval Sókratés.

Hra Ikarovi nep°ipadala moc zábavná. �Vºdy´ je o náhod¥...?�
�To jsem si myslel taky,� p°itakal Sókratés, �ale Daidalos v tom hledal n¥co víc. Zajímalo m¥, jak

jste na tom vy.�
Ikaros za£ínal být netrp¥livý. �Kdyº jsme u Daidala, netu²íte, kde by mohl být?�
Sókratés se po²krabal ve vousech. Rozhlédl se okolo sebe a ode²el.
�Co to má být?� podivil se Thes.
�Netu²ím, normáln¥ takový nebývá,� °ekl Ikaros.
Oba usrkli £aje. �aj byl velice silný a aromatický. Zrovna, kdyº o n¥m cht¥l Thes n¥co poznamenat,

vrátil se do místnosti Sókratés. Ml£ky p°edal Ikarovi d°ev¥nou tubu s oto£nými hlavicemi.
�Kdes to vzal?� obrátil se Ikaros na Sokrata.
�To mi tu nechal tv·j otec pro tebe. Kdyby se mu n¥co stalo, ºe ti to mám p°edat.�
Thes si vzal tubu do ruky. �Co to je?�
�Kryptex.�
�Jo, jasn¥,� odv¥til Thes sarkasticky.
�Je to d°ev¥ná schránka, která se dá otev°ít speciálním kódem. Vevnit° m·ºe být n¥co schované,�

vysv¥tlil Ikaros. �No, nic. Kód nemáme, ale máme toho je²t¥ spoustu na za°ízení. Tak díky ti za
poho²t¥ní a my p·jdeme.�

Thes s Ikarem se sp¥²n¥ sbalili a ponechali podivného �lozofa svému osudu. Kdyº u²li jeden blok,
dostal Thes odvahu se zeptat:. �Co se d¥je? Ty ví², co je vevnit°?�
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�Nevím, co je vevnit°, ale nechci, aby to v¥d¥l i Sókratés. D¥sil m¥.�
�Stejn¥ se ale nedostaneme dovnit°.�
�To není tak úpln¥ pravda.�
�Jak to?�
�Kód je £ty°ciferný, a navíc jeho ciferný sou£in je d¥litelný kaºdým z jednociferných p°irozených

£ísel. Takºe si dáme na £as a vyzkou²íme v²echny moºnosti.�
�T¥ch ale nebude zas tak moc.�

Úloha 4. Kryptex se otevírá £ty°místným kódem z £íslic od 1 do 9 tak, ºe jeho ciferný sou£in je
d¥litelný kaºdým z jednociferných p°irozených £ísel. Kolik takových kód· existuje?

Thes s Ikarem si sedli na lavi£ku v parku. Systematicky zkou²eli jeden kód po druhém, neº krabi£ka
hlasit¥ cvakla. Ani nedutali. Ikaros krabi£kou za²t¥rchal a po nahnutí mu do dlan¥ vypadly dv¥ malé
d°ev¥né £tvercové koste£ky. Kaºdý dílek byl je²t¥ rozd¥len na £ty°i men²í £tverce.

Oba dva koukali na £áste£ky v Ikarov¥ ruce. Thes byl první, kdo prolomil ticho: �Ví², co to je?�
�V·bec ne,� povzdychl si Ikaros a sloºil hlavu do dlaní.
Thes koukal na toho muºe s k°ídly. Musím ho p°ivést na jiné my²lenky, pomyslel si.
�Vysv¥tlí² mi, jak ten kryptex vlastn¥ funguje?�
Ikarovy o£i byly nep°ítomné, p°esto se ale nadechl a pokusil se o výklad: �Má² dva d°ev¥né kotou£e,

tady a tady,� ukázal na bok kryptexu, �a mezitím má² n¥kolik n-úhelníkových kotou£·. Záleºí, z £eho
se kód skládá. Ná² je devítiúhelníkový, protoºe pot°ebuje² doplnit dev¥t £íslic. �asté bývají je²t¥
²estadvacetiúhelníkové.�

�K £emu?�
�Abys tam mohl dát abecedu. Tím se ale mnohem h·° otá£í, protoºe ty kotou£e jsou v¥t²í neº

kotou£e s men²ím po£tem variant.�

Úloha 5. M¥jme pravidelný n-úhelník vepsaný do kruºnice, kde n = 2i (i je p°irozené £íslo v¥t²í nebo
rovno dv¥ma). Dokaºte, ºe pro v¥t²í n bude mít n-úhelník i v¥t²í obsah.

Thes ho bedliv¥ poslouchal. Snaºil se najít cokoliv, co by vysv¥tlovalo, pro£ Daidalos p°edal svému
synovi zrovna kryptex a v n¥m dva nicotné £tvere£ky. Ikaros vypadal, ºe p°e²el na jiné my²lenky a do
svého vypráv¥ní se pln¥ zabral.

�. . . no a tenhle mechanismus, kdyº správn¥ nastaví², ud¥lá cvak a krabi£ka se otev°e.�
�Jak tohle v²echno ví²?� uºasl Thes.
�Vychovával m¥ Daidalos, takovýchhle hra£i£ek jsme m¥li plný d·m. Jednou na Vánoce, to si vzpo-

mínám. Dal mn¥ váno£ní sv¥týlka. M¥l jsem z nich ohromnou radost, protoºe jako �ek jsem Vánoce
nikdy p°edtím neslavil. Pov¥sil jsem je na strome£ek a cht¥l je zapnout. Tatínek si ale pohrál s p°epína£i
a dal mi jich k tomu sto.�

Úloha 6. Ikaros m¥l 100 ºárovek a k nim sto p°epína£·. Kdyº zmá£kl první p°epína£, tak zm¥nil
stav (z vypnuté na zapnutou £i naopak) kaºdé ºárovky. Kdyº zmá£kl druhý p°epína£, tak zm¥nil stav
kaºdé druhé ºárovky (2.,4.,6.,. . . ). Kdyº zmá£kl t°etí p°epína£, tak zm¥nil stav kaºdé t°etí ºárovky
(3.,6.,9.,. . . ), atd. Na za£átku byly v²echny ºárovky zhasnuté. Kolik z nich by bylo rozsvíceno po zmá£k-
nutí v²ech sto p°epína£·?

�Vlastn¥ to byl jeden z nejlep²ích váno£ních dárk·, strávil jsem s tím hodiny ma£káním r·zných
kombinací. Ale jestli otce najdeme, tak mu to ne°íkej.�

Thes se zasmál. �Pro£ jsi m¥ v·bec vzal s sebou? Vºdy´ se ani neznáme.�
�Bohové m¥ pov¥°ili úkolem ho najít. No a pátral jsem bez úsp¥chu, tak jsem si za²el za v¥²tkyní.�
�Na t°ínohé stoli£ce?�
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�Na t°ínohé stoli£ce. A ta mi °ekla, ºe jenom ty ho m·ºe² najít.�
�To je zvlá²tní.�
��e jo?�
�No ta v¥²tkyn¥ taky, ale te¤ myslím tohle! Podívej!� zak°i£el Thes a vytrhl Ikarovi kryptex z ruky.

Pooto£il ho na bok, aby Ikaros vid¥l vyrytý obrazec. Do velkého trojúhelníku se skládaly dva men²í
pravoúhlé trojúhelníky.

Úloha 7. V trojúhelníku ABC je D pata vý²ky na stranu c. Tato vý²ka d¥lí obsah trojúhelníka v
pom¥ru 3:1 (platí AD < DB). St°edy stran a, b jsou popo°ad¥ E,F . Pr·se£ík EF a CD ozna£me G.
Trojúhelník FGC má obsah 5 cm2. Jaký je obsah trojúhelníku ABC?

�Hmmm,� poznamenal Ikaros.
�Ví², co ty pravoúhlé trojúhelníky znamenají?�
�Bohuºel asi jo. Vím, za kým povede na²e dal²í cesta.�
�Za kým?�
�Za Pythagorem.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII

4


