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Zadání £tvrté série
Termín odevzdání: 14. února

Thales se k nim choval p°átelsky. Byl to £lov¥k milý a neustále usm¥vavý, £lov¥k podle Thesova
gusta. Nabídl se, ºe je vezme na místo, kde s Daidalem £asto trávili £as. Thes s Ikarem naznali, ºe by
to mohlo být pro jejich pátrání prosp¥²né, a souhlasili. Pythagoras byl také pozvaný, bohuºel m¥l prý
n¥co velmi neodkladného a s p°áteli se rozlou£il.

P°ed tím, neº ale ode²li z olympijského stadionu, za²li si Ikaros s Thesem na záchodky, kde cht¥li
otev°ít krabi£ku od Daidala, kterou jim p°edal Pythagoras. Po chvíli zkou²ení na n¥ i z této krabi£ky
vypadly d°ev¥né dílky � dva dlouhé, sloºené ze £ty° £tvere£k· poskládaných za sebou a jeden op¥t
rozd¥lený na £ty°i £tvere£ky, tentokrát ale ve tvaru písmene L.

P°ed stadionem se setkali s Thaletem, který jim prozradil, ºe mají namí°eno do casina. �Jak to? Já
myslel, ºe chyt°í lidé se gamblingu vyhýbají, nebo ne?� zeptal se neomalen¥ Thes. Thales se u²klíbl.
�Má² pravdu. Chyt°í lidé se casin·m obvykle vyhýbají, protoºe znají své ²ance na výhru. Ale geniální
lidé chodí do speciálních druh· casin, kde procenta po£ítat mohou, £i dokonce mohou hledat i svou
výherní strategii.�

Úloha 0. Nastudujte si, co to je výherní strategie. Stru£n¥ pak popi²te n¥jakou hru, u které znáte
výherní strategii a popi²te i ji.

Protoºe casino bylo od olympijského stadionu trochu dál a Ikaros nebyl schopný unést zárove¬
These i Thaleta, museli zvolit Thes·v druhý nejneoblíben¥j²í zp·sob p°epravy, tzv. KVDé£ko. Vzáp¥tí
Thes pochopil, ºe to znamená �Kentau°í ve°ejnou dopravu�. Thales p°ivolal t°i kentaury a podstr£il
jim jako platidlo °ecké drachmy. Ikaros s Thesem nasedli na bílého a hn¥dého kentaura a ti se vydali
kup°edu.

Zanedlouho se ocitli p°ed °eckou budovou lemovanou vep°edu sloupo°adím. Nad²eni sesko£ili ze
svého dopravního prost°edku a vydali se dovnit°. Místnost byla obrovská. Po st¥nách visely lou£e osv¥-
cující do ruda lad¥né tapiserie. V místnosti stálo nespo£et stol·, u kterých sed¥lo je²t¥ v¥t²í mnoºství
lidí. Pod nimi byl £erno-ºlutý ²estiúhelníkový koberec, jenº zaujal Ikarovu pozornost.

�Mám pocit, jako bych uº n¥co takového vid¥l.�
Thales se zasmál: �To je moºné. Je to klasické bludi²t¥, kterým musí² podle ur£itých pravidel projít.�

Úloha 1. Dopl¬te obrázek tak, aby se v n¥m nacházela v²echna £ísla od 1 do 37 (ºádné se nesmí
opakovat) a po sob¥ jdoucí £ísla spolu sousedila stranou. Hádanka je známá jako Hidotu a více jich
m·ºete najít nap°. na stránce https://www.hidato.com.
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�Po£kejte tu na m¥, p·jdu si jenom vyzvednout v¥ci ze svého trezoru,� kývl na n¥ Thales.
Thes se zamra£il. �Ty má² sv·j trezor v casinu?�
�No jasn¥, byli jsme tu s Daidalem stálí hosté. On taky jeden má!�
Ikaros s Thesem se na sebe podívali. �A m·ºeme se jít podívat?� poºádal Ikaros.

Byla to men²í místnost, do které m¥l kaºdý p°ístup.
�Jak to ale m·ºe být trezor, kdyº se do n¥j m·ºe kaºdý dostat?� zeptal se Thes.
�Ty peníze a ºetony se skladují v t¥chhle malých krabi£kách,� ukázal Thales, �do t¥ch ale není zase

tak jednoduché se dostat. Jsou zam£ené jedenáctimístným kódem, který nezná nikdo jiný neº sám
majitel.�

�A která krabi£ka je otcova?� zeptal se nenápadn¥ Ikaros.
�Tahleta,� zasmál se Thales, �prý je jeho kód d¥litelný 11, jestli byste to cht¥li zkusit otev°ít. Po°ád

vám ale zbývá. . . �
�asi 8 181 818 182 moºností, jo, my víme,� povzdychl Thes.
Thales se oto£il, aby si vybral peníze ze svého trezoru. Ikaros se nenápadn¥ k Thesovi nahnul a

po²eptal mu, ºe ten kód musí mít ciferný sou£et 11.
Thes se zamyslel. �Tak to po£et moºností významn¥ sniºuje. Tak to systematicky zkusíme a t°eba

to bude fungovat. Za pokus nic nedáme.�
Ikaros nama£kal na trezoru nejmen²í vyhovující £íslo a trezor se se cvaknutím otev°el.

Úloha 2. Najd¥te nejmen²í 11-ciferné p°irozené £íslo d¥litelné 11 s ciferným sou£tem 11.

Thes se udiven¥ na Ikara podíval. Ten uº ale sp¥²n¥ sbíral z trezoru t°i malé d°ev¥né koste£ky.
Jedna byla shodná s dílkem, který na²li v krabi£ce od Pythagora � s tím ve tvaru písmene L. Zbylé dv¥
byly tém¥° shodné s tímto prvním dílkem, akorát naopak oto£ené. Thes je²t¥ sáhl do trezoru a str£il
si do kapsy n¥jaké hrací ºetony a potichou£ku trezor zase zaklapl.

Ikaros se na n¥j obo°il: �Co to d¥lá²?�
�Ne nadarmo se °íká, bez pen¥z do casina nelez!�
Ikaros to pokývnutím hlavy odsouhlasil a odebrali se i s Thaletem zp¥t do hlavního sálu. Thales

nazna£il, ºe by si nejprve m¥li najít n¥co na pití. Poprosili barmana o t°i dietní koly a porozhlíºeli se
po okolí. These zaujal rozhovor dvou muº·, kte°í se hádali o tom, kdo z nich si zde vyd¥lal více pen¥z.
Protoºe si ale v²imli, ºe je Thes poslouchá, za£ali se místo konkrétních £ástek bavit v pom¥rech.

Úloha 3. V pond¥lí si Fermat s Eulerem vyd¥lali peníze v pom¥ru 2:3 (Fermat:Euler), v úterý v
pom¥ru 1:3. Jaký je celkový pom¥r pen¥z, kte°í si matematici vyd¥lali dohromady za oba dva dny,
pokud pom¥r vyd¥laných pen¥z v pond¥lí a úterý je 5:4?

�Tak co, Thesi? Zahrajeme si?� zeptal se Ikaros.
Thes se zamra£il. �Nevím, jestli je správné, abych za£al s hazardními hrami takto brzo.�
�Jsi pod dozorem, a navíc mám v tebe d·v¥ru, ºe si dob°e spo£ítá², které hry mají smysl a které

ne.�
Thes se chvíli zamyslel a ukázal na stolek, u kterého sed¥lo ²est lidí. �Tuhle hru chci zkusit. Vím,

jakým zp·sobem je ta hra d¥laná a jak ji vyhrát.�

Úloha 4. Hrá£ má dv¥ ²estistranné kostky. V kaºdém tahu hodí t¥mito dv¥ma kostkami a se£te £ísla
na nich. Ke kaºdému sou£tu je p°i°azena práv¥ jedna karta A aº F, tu si hrá£ v tahu vezme. N¥které
sou£ty pak padají £ast¥ji neº jiné. P°i°a¤te ke kaºdému sou£tu práv¥ jednu z karet A aº F (n¥které
karty budou u více £ísel) tak, aby hrá£ m¥l po 144 hodech nejpravd¥podobn¥ji u sebe 8x kartu A, 12x
kartu B, 20x kartu C, 28x kartu D, 36x kartu E, 40x kartu F.
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P°íklad: Pokud bychom m¥li dv¥ kostky pouze s dv¥ma st¥nami s £ísly 1 a 2, pak bychom £íslo 2 mohli
hodit práv¥ jedním zp·sobem a to, kdyº na obou kostkách bude 1, £íslo 3 m·ºeme hodit dv¥ma zp·soby:
na první kostce 1 a na druhé 2 a obrácen¥ (rozli²ujeme, která kostka je která), £íslo 4 m·ºeme hodit
op¥t jedním zp·sobem, a to kdyº na obou kostkách bude 2. Tudíº kdyº k 2 p°i°adíme kartu A, k 3 kartu
B a k 4 kartu C, pak po 144 hodech budeme mít nejpravd¥podobn¥ji 36 karet A, 72 karet B a 36 karet
C.

Thes zahrál hru desetkrát a pokaºdé své protivníky o²kubal. Kdyº uº cht¥l vsadit po jedenácté,
Ikaros zpozorn¥l a odvedl ho zp¥t k baru, ze strachu, ºe by These hra mohla strhnout. Thales je s
úsm¥vem p°ivítal: �Tak jak to ²lo?�

�Myslím, ºe tady mladej vyhrál slu²nou £ástku pen¥z.�
�Ty jo, ten je dobrej!� usmál se Thales a v dlani si prohlíºel hrací ºetony.
Sle£na u baru na n¥j mrkla a skryla svoji tvá° za v¥jí°em a Thales se jí nesm¥le uklonil. Muº opodál

si toho v²iml a posm¥²n¥ na Thaleta zavolal: �Thalete z Miletu! Mohl bych vid¥t tvoji kruºnici?�
�Jako bys ji v·bec poznal, kdybys ji vid¥l!� odv¥til mu Thes, bránící svého p°ítele.
�Tvoji kruºnici?� obrátil se na Thaleta Ikaros.
�Thaletovu kruºnici, chlape!� vyd¥sil se Thes.
Thales s klidem, jako by to d¥lal uº po sté, vytáhl papír a na£rtl Ikarovi princip Thaletovy kruºnice.
�Hm, hm a k £emu mi to je?� zamra£il se Ikaros.
�K �EMU MI TO JE?!� omdlel málem Thes.
�No t°eba v geometrických úlohách,� odpov¥d¥l Thales, � jako tady, koukej.�

Úloha 5. Strana AB trojúhelníku ABC je pr·m¥r kruºnice k, strana BC je pr·m¥r kruºnice l.
Kruºnice k a l se protínají ve dvou bodech, v bod¥ B a v bod¥, který ozna£íme F . Dokaºte, ºe F leºí na
p°ímce AC a ºe je patou vý²ky ke stran¥ AC. Nápov¥da: nastudujte si, co je Thaletova kruºnice

�No, stále mi to p°ijde trochu zbyte£né, bez uráºky, ale. . . � °ekl Ikaros.
�Víte co, rad²i si p·jdeme n¥co zahrát!� navrhl Thes. Neº kdokoliv sta£il cokoliv °íct, p°iblíºil se

k nim muº s dlouhými kade°avými vlasy, od¥n do barokního hábitu. Úlisn¥ se usmál: �Pane Thesi,
jmenuji se Blaise Pascal, jsem majitelem tohoto casina. Rád bych vám nabídl hru bliº²í va²í úrovni.�

Thes se na své spole£níky podíval. Za£ínal v¥°it, ºe nic, co se d¥je v tomto sv¥t¥, není náhoda.
Pokývl hlavou na majitele casina a následoval ho po skrytých to£itých schodech do vrchního patra.

�Páni! Nev¥d¥l jsem, ºe má tohle casino více pater!� uºasl Thales.
�Toto patro je exkluzivní, je jen pro náv²t¥vníky, které by na²e b¥ºné hry mohly nudit.�
�Nebo spí² pro ty, kte°í by mohli va²e b¥ºné náv²t¥vníky obrat o v²echno,� poznamenal jízliv¥ Thes.
�Kdyº to podáte takhle,� usmál se Pascal.
Horní patro vypadalo je²t¥ víc luxusn¥ neº spodní. Celé bylo lad¥no do bíla a do zlata. St¥ny byly

z bílých mramorových dlaºdi£ek a na kaºdé dlaºdi£ce byla zlatým písmem napsána závorka.

Úloha 6. P°edstavme si následující nekone£ný sou£in závorek:

(1 + qx)(1 + (q2)x)(1 + (q3)x)(1 + (q4)x). . . .. = 1 + qx+ q2x+ q3x+ . . .

Vysv¥tlete, pro£ koe�cient u (qm) · (xn) udává, kolikrát umíme £íslo m napsat jako sou£et n po dvou
r·zných p°irozených £ísel. Koe�cient zna£í £íslo p°ed tímto sou£inem, nap°íklad v na²em sou£inu je
koe�cient u qx roven 1, ale nap°íklad u £ísla (12q2) · (x3) je koe�cient 12.

�Co je ta skv¥lá hra mé úrovn¥?� zeptal se Thes, který by nejrad²i obíral hrá£e dole.
�Vymyslel jsem ji sám,� py²nil se Pascal.
�Uuuuh, na to pozor,� ²eptal Thales, �Pascal je králem pravd¥podobnosti a kombinatoriky.�
�Neboj se, vím, co d¥lám,� odv¥til Thes.
Pascal ho dovedl k velikému trojúhelníku z ²estiúhelník· a u²klíbl se. �Hle¤te, mé veledílo!�
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Úloha 7.

1. Kolik existuje r·zných nejkrat²ích cest p°i moºném vstupu do bludi²t¥ a výstupu z n¥j dle ²ipek
na obrázku?

2. Kolik by takových cest bylo, kdyby m¥l útvar je²t¥ dal²ích 8 °ad ²estiúhelník·?

Nápov¥da: Nastudujte si Pascal·v trojúhelník.

Thes se na chvíli zamyslel a pak vytáhl z kapsy papír a tuºku. Chvilku po£ítal a pak udivenému
Pascalovi sd¥lil své výpo£ty a strategii. Zkoprn¥lý majitel casina p°itáhl pozornost ostatních hrá£· ve
vy²²ím pat°e. Mezi v²emi lidmi byl ale jeden jediný, který necht¥l mluvit s Thesem, nýbrº s Ikarem.

�Pane Ikarosi!�
�Oh, chlap£e, pátý pád je Ikare!�
�Promi¬te pane,� zard¥l se chlapec, �m¥l jsem vás najít!�
Ikaros se zamra£il: �A kdo m¥ hledá, chlap£e?�
�P°ítel va²eho otce prosím. Archimédes.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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