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Zadání t°etí série
Termín odevzdání: 10. ledna

Thes s Ikarem se vydali na cestu. Pro²li uli£kami aº na kraj m¥sta, pak pokra£ovali dále po asfaltové
silnici. Oproti budovám ve m¥st¥ byly ty zde mnohem v¥t²í. Na kaºdém pozemku byl je²t¥ dostatek
místa na rozlehlou zahradu. Namísto stav¥ní dom· do vý²ky, aby se co nejvíc u²et°ilo místo, se zde
domy táhly do ²í°ky. Kolem t¥chto vil ale Ikaros s Thesem jen pro²li, zastavili se aº na úplném okraji,
kde se obydlené území setkávalo s lesem.

�Nechce² mi °íct, ºe Pythagoras bydlí v lese?� povzdychl si Thes.
�Já nic ani °íct necht¥l. Ale jo, bydlí v lese. Je to docela podivín, ale ne takovým zp·sobem, jak bys

£ekal.�
�P°edpokládám, ºe mi to blíº neobjasní².�
Ikaros se jenom u²klíbl a odhrnul v¥tev. Na strom¥ byla vyrytá geometrická zna£ka.
�Nebude t¥ºké ho najít, vícemén¥ na stromy pí²e pozvánku k sob¥ do domu,� zasmál se ok°ídlený

muº.

Úloha 0. Narýsujte Pythagorovu zna£ku, která se skládá pouze z pravoúhlých trojúhelník·, jichº je
tam minimáln¥ ²est.

�Blázen. Pravoúhlé trojúhelníky. Jsou v²ichni anti£tí matematici takhle sebest°ední?� dotázal se
Thes.

�Ne°ekl bych, ºe jsou sebest°ední. Jsou hrdí na to, co dokázali. Navíc, kdyº ºije² dva a p·l tisíce let
po°ád dokola, myslím, ºe má² právo na to být trochu, jak to °íct, jiný.�

�Dva a p·l tisíce let?�
�No jo, narodil se n¥kdy roku 570 p°ed na²ím letopo£tem, na ostrov¥ Samos.�
�Ty jsi ale docela v pohod¥.�
�Díky,� zasmál se Ikaros, �nesdílím jejich prokletí vysoké inteligence.�
�Mnozí by °ekli, ºe je to dar.�
�Tihle lidi vidí, co my ostatní ne. Nedivím se, ºe je to vy²inulo.�
�Ikare, dává² v·bec pozor na to, kudy jdeme?�
�Ale samoz°ejm¥!�
�Vºdy´ uº jsme pro²li v²echny cesty, co tu jsou, a dokonce na t¥chhle místech uº jsme byli!�

Úloha 1. Najdi alespo¬ jeden zp·sob, jak projít jedním tahem následující graf (tzn. projít po kaºdé
hran¥ práv¥ jednou). Zárove¬ vysv¥tli, pro£ jsi nemohl kon£it a za£ínat v jiných bodech. (Nápov¥da:
Nastudujte si eulerovský tah)
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�Neboj, tady zahneme a jsme tam.�
Z nepochopitelných d·vod· se Ikar·v výrok opravdu vyplnil a stáli p°ed obrovskou vilou. St°echa

byla kovová a ²ikmá, pokrývala d·m jen z jedné strany. P°i pohledu zep°edu m¥la vila obrys pravoúhlého
trojúhelníku.

�Váºn¥? Ne°ekl bys, ºe jsou sebest°ední?�
Ikaros jenom pokr£il rameny a zaklepal na dve°e, rozp·lené po úhlop°í£ce, op¥t ve tvaru pravoúhlých

trojúhelník·.
�Ikare! P°íteli!� vrhl se na n¥j muº, který jim otev°el. Vypadal tak na ²edesát, na sob¥ m¥l volné

bílé tri£ko, p°es které m¥l p°ehozenou vy²ívanou tógu. Jeho vlasy uº byly pro°ídlé, na brad¥ mu ra²il
velký plnovous. Vypadal p°esn¥ tak, jak si ho Thes p°edstavoval.

�A tohle je Thes,� p°edstavil ho Ikaros, kdyº ho Pythagoras uvolnil z objetí.
�Poj¤te dál, poj¤te, musíte být unavení, ud¥lám vám £aj!�

Pythagor·v d·m byl pom¥rn¥ p¥kn¥ a komfortn¥ za°ízený.
�Jak se ti da°í?� zeptal se ho Ikaros.
Pythagoras jen pokr£il rameny: �Je to náro£ný, ale d¥lám, co m·ºu. Býval jsem dobrej, ale te¤ uº

slouºím jenom na to, abych sousedovi po£ítal úkoly.� Zamával p°ed nimi papírem se zadáním.

Úloha 2. Na obrázku jsou dva shodné rovnostranné trojúhelníky ABC a BED, p°i£emº úhel ABD
je pravý. Jaká je velikost úhlu alfa?

�Vºdy´ £lov¥k nepot°ebuje ani, eh, um, va²i v¥tu?� rozohnil se Thes.
�Ne, ale stejn¥ to ani tak nespo£ítá,� prohlásil odevzdan¥ Pythagoras. �A jak se da°í vám? �emu

vd¥£ím za va²i náv²t¥vu?�
Ikaros se snaºil opatrn¥ volit slova: �Jsme na takové výprav¥. Nestavoval se tu náhodou n¥kdy m·j

otec?�
�No ale samoz°ejm¥! Vlastn¥ tu byl tak p°ed týdnem. Málem bych na to zapomn¥l. Mám za úkol ti

n¥co p°edat!�
Thes s Ikarem byli napjatí. Co na n¥ £ekalo tentokrát?
Pythagoras se po chvíli vrátil s malou d°ev¥nou krabi£kou, na které byl £ty°místný kódový zámek.
�P°edpokládám, ºe budeme muset zase zkou²et?� zeptal se Thes.
�Ano, ale ne v²echny moºnosti. Kód je d¥litelný devíti.�
�A taky na druhém kotou£i je p¥tka,� prohlásil Thes, kdyº tímto kotou£em pooto£il a zámek ud¥lal

jemné lup.

Úloha 3. Kolik existuje £ty°ciferných £ísel d¥litelných devíti s cifrou 5 na pozici stovek?
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�Vyzkou²ejte to ale aº pozd¥ji. Kdyº je to takhle ukryté, asi to není pro o£i v²ech,� poradil docela
rozumn¥ Pythagoras.

Thesovi p°ipadal Pythagoras jako docela fajn chlapík, nechápal, co proti n¥mu Ikaros m¥l.
�A p·jdete dnes na Olympiádu?�
Ikaros zakroutil hlavou.
Pythagoras uºasl: �Ikare, to nemyslí² váºn¥! Takový antik jako ty a nechá² si ujít takovou slavnost?�
Thes se ºádostiv¥ podíval na Ikara.
�A navíc, pozval m¥ tam sám tv·j otec!�
Ikaros pravd¥podobn¥ zhodnotil, ºe je to dostate£ný d·vod, pro£ se na Olympiádu podívat, a vydali

se na cestu.

Protoºe Pythagoras byl £estným £lenem, sedli si v²ichni t°i do výklenku p°ímo pod císa°ským
balkónkem. V n¥m sed¥l sám Julius Caesar se svými st°íbrnými vlasy, p°estoºe v obli£eji vypadal tak
na t°icet let. �ímské impérium uº dlouho neexistovalo, i tak Julius Caesar stále zastával pozici císa°e,
neb se mu je²t¥ nikdo neodváºil tvrdit opak. Ikaros s Pythagorem se snaºili v²e mladému Thesovi
vysv¥tlit. Sout¥ºilo se v p¥tiboji, tzv. pentathlónu. Úvodní disciplínou byl hod diskem, který se velice
podobal tomu modernímu. Athlété, z °eckého p°ekladu slova profesionál, se postavili do kruhu, rozto£ili
se a snaºili se vrhnout disk co nejdále, a to do vyzna£eného pole tvaru lichob¥ºníku.

Úloha 4. V rovnoramenném lichob¥ºníku ABCD se základnami AB (del²í) a CD (krat²í) je u vrcholu
A úhel alfa a u vrcholu B úhel beta. St°edem úse£ky AB je bod S a platí, ºe úhel ASD je taktéº beta a
úhel BSC je alfa. V jakém pom¥ru jsou základny lichob¥ºníku?

Druhou disciplínou byl skok do dálky. Kdyº se rozbíhal první atlet, pov²iml si Thes, ºe v kaºdé
ruce t°ímá £inku. Pythagoras mu znalecky vysv¥tlil, ºe jsou to haltéry, závaºí. Atleti p°i odrazu t¥mito
£inkami prudce trhli dozadu, £ímº prý byli schopni prodlouºit skok aº o 17 cm.

Z pr·b¥ºných výsledk· se nejlépe umístil obr Krótón, neuv¥°iteln¥ silný ochránce princezny Lygie.
Mezi dal²ími známými postavami byl nap°íklad Feidippidés, coº byl posel nesoucí zprávu o vít¥zství
Athé¬an· nad Per²any, který dob¥hl do m¥sta Marathón a dal vzniknout maratonskému b¥hu. Feidip-
pidés byl v pr·b¥ºných výsledcích na druhém míst¥, hned za Krótónem.

�Te¤ se to ale obrátí!� prohla²oval Ikaros.
�To ani náhodou,� naparoval se Pythagoras, �vsadím se s tebou!�
Vzhledem k tomu, ºe dal²í disciplínou byl b¥h, p°iklán¥l se Thes spí²e k Ikarovu názoru. Kdyº

mávnutím bílé vlajky spustili závod, davy fanou²k· se pustily do °evu.

Úloha 5. Krótón a Feidippidés závodí na okruhu 220 m. Oba b¥ºí konstantní rychlostí, Feidippidés
b¥ºí o 1 m/s rychleji neº Krótón. Feidippidés ale tentokrát vystartoval o 10 sekund pozd¥ji neº Krótón.
Kdyby Feidippidés b¥ºel opa£ným sm¥rem neº Krótón, potkali by se o 20 sekund d°íve, neº kdyby
Feidippidés dobíhal Krótóna stejným sm¥rem. Jakými rychlostmi oba b¥ºeli? (Nápov¥da: Porovnejte
dráhy Krótóna a Feidippida v jednotlivých p°ípadech. Z jakého vzorce je moºné je vyjád°it? Zvládnete
rozloºit kvadratický troj£len?)

P°edposlední disciplínou byl hod o²t¥pem, který byl mechanicky upravený. Uprost°ed na o²t¥pu byl
totiº drobný t°mínek na ruku.

Jako poslední spolu atleti zápasili. Zápasilo se ve vysokém zápasu, kde k vít¥zství sta£ilo shodit
protivníka na zem. Tato £ást trvala asi nejdéle, fanou²ky v²ak bavila nejvíce. Ikaros ale uº Olympiád¥
nev¥noval takovou pozornost. Rozhlíºel se po stup¬ovitém am�teátru a hledal známé tvá°e.
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Úloha 6. Kolik r·zných rovin je ur£eno 2021 po dvou r·znými body v prostoru, z nichº ºádné 4 neleºí
v téºe rovin¥? (Nápov¥da: Kolika r·znými body je ur£ena jedna rovina? Záleºí nám na jejich po°adí?)

Po se£tení v²ech bod· byl vít¥zem prohlá²en Krótón. Na hlavu mu byla posazena vav°ínová koruna a
davy divák· se pomalu za£aly klidit pry£. Ikaros s Pythagorem byli zrovna zabráni v hovoru s n¥jakým
muºem, kdyº v tom se k Thesovi oto£il n¥jaký muº s opálenou tvá°í. Podal si s ním ruku.

�Fantastické hry, ºe ano, nemýlím se?�
Thes byl z této situace docela zmatený. �Jo, bylo to skv¥lý.�
Muº nadzvedl obo£í: �Páni, máte to ale zvlá²tní p°ízvuk. Odkud jste?�
Thes mávl rukou. �Ále, kousek odtud, a vy?�
�Já jsem z Milétu. U Diových vous·, Pythagore!� oto£il se muº na Thesova spole£níka.
�Sudi£ky nám sp°edly na²e nit¥! I to jsem rád, ºe t¥ vidím p°íteli!�

Úloha 7. Sudi£ky napsaly do °ádku 100 £ísel. V kaºdém dal²ím kroku p°ipí²í dal²í °ádek tak, ºe pod
£íslo c napí²í po£et výskyt· £ísla c v p°edcházejícím °ádku. Ukaºte, ºe od jistého °ádku uº budou v²echny
°ádky stejné.

�Má² pravdu, sudi£ky opravdu fungují zvlá²tním zp·sobem. M¥ sem ale zavedl Daidalos!� zasmál
se muº a objal Pythagora.

�To je ale zvlá²tní, m¥ sem taky pozval Daidalos. V·bec ho tu ale nevidím.�
�To já taky ne, vypadal ale, ºe má n¥co naléhavého na srdci, kdyº °íkal, ºe mám dojít.�
�Jsem já to ale neomalený,� zastavil se Pythagoras, � jsem tu se svými p°áteli, to je Ikaros a jeho

spole£ník Thes. P°átelé, tohle je Thales z Milétu.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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