
KoMáR � Zadání 5. série ²kolní rok 2021/2022

Zadání páté série
Termín odevzdání: 4. dubna

Po p¥ti minutách ch·ze se trojice ocitla p°ed obrovskou budovou. Byl to hotel. Zep°edu to vypadalo,
ºe má jen jedno patro. Chlapec ( dozv¥d¥li se, ºe se jmenuje Sigmund) je ale vyvedl z omylu, kdyº
jim vysv¥tlil, ºe ve²kerá obytná patra jsou schována pod zemským povrchem. Pro²li skrz oto£né dve°e
a ocitli se v nádherném hotelovém lobby. Podlaha byla obloºena mramorem, po obvodu místnosti se
nacházely obrovské zdobné vázy, u kterých stály malé konferen£ní stolky s gau£i.

�Vítejte v hotelu Hilbertus!� oznámil velkolep¥ Sigmund.
Thesovu pozornost ale upoutal rozruch u recep£ního stolku.

Úloha 0. Hotel Hilbertus je hotel s nekone£ným po£tem pokoj·. Do hotelu p°i²la Marie Curie Sklo-
dowská, která by se cht¥la ubytovat. Recep£ní jí tvrdí, ºe jsou v²echny pokoje obsazené. Thes ale zná
°e²ení, jak by se i tak mohla Marie ubytovat. Najdi si známý fenomén jménem Hilbert·v hotel a vysv¥tli,
jak by recep£ní mohl Marii ubytovat.

Ikaros drbnul do These: �Nep°ijde ti zvlá²tní, ºe v²ude, kam jdeme, potkáváme tahle podivná blu-
di²t¥?�

�O £em to mluví²?� vylekal se Thes, my²lenkami stále u recepce.
�Rozhlídl ses v·bec kolem?�
�Jo, ale samoz°ejm¥!� urazil se.
Ikaros ukázal rukou na koberec, na kterém zrovna stáli.
�Jo aha, tohle. No to ale není úpln¥ bludi²t¥.�
�No a co to podle tebe teda je, prosím t¥.�
�Spí² takové ²estiúhelníkové sudoku?�

Úloha 1. Dopl¬te do útvaru £ísla 1-9 tak, aby se ºádné nevyskytovalo vícekrát v jedné °ad¥ £i dia-
gonále. Krouºky u n¥kterých hran zna£í, ºe se v polích vyskytují dv¥ po sob¥ jdoucí £ísla. V²echny tyto
dvojice jsou vyzna£eny. Ur£ete po£et moºných °e²ení.
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�No to ale v·bec nevadí,� zamra£il se Ikaros, �prost¥, mám z toho takový ²imry ²imry.�
��imry ²imry? Ty jsi ten �lm vid¥l?� zasmál se Thes.
�Jaký �lm?�
�Ale nic.�
Ikaros proto£il o£i v sloup a povzdechl si. Thes uº ale zase pátral my²lenkami n¥kde jinde. V tom

do místnosti vb¥hl muº, postar²í s dlouhými pro°ídlými vlasy a velkým plnovousem.
�NESTYDATOST! HR�ZA!�
Thes k n¥mu p°irozen¥ p°isko£il.
�Co se d¥je?�
�Pokusili se m¥ zabít! M¥, Rasputina! Ale já vám povím, na m¥ cyankáli nefungují!�
Neº se Thes s Ikarem stihli nadát, do hotelového lobby vb¥hli £ty°i detektivové, kaºdý z nich drºící

jednoho pachatele. Hercule Poirot si kroutil sv·j knír a p°itom p°edhazoval jako údajnou vraºedkyni
Bonnie Parkerovou. Sherlock Holmes byl naprosto p°esv¥d£en o vin¥ Jamese Moriartyho. Poru£ík
Columbo zase prosazoval Jacka Rozparova£e. A pomatený Jacques Clouseau drºel za límec nechvaln¥
proslulého Hannibala Lectera. Mezi t¥mito £ty°mi detektivy se strhla rvanice. Kaºdý cht¥l být oním
detektivem, který pokus o vraºdu vy°e²í.

Thes s Ikarem se na sebe podívali a Thes, je²t¥ podpírající zvracejícího Rasputina, vb¥hl doprost°ed
v°avy.

�A DOST!� zak°i£el a v²ichni se na n¥j obrátili.
�P·jdeme na to systematicky. Nejprve kaºdého z podez°elých vyslechneme a pak budeme d¥lat

záv¥ry!�

Úloha 2. Zadrºeni byli £ty°i podez°elí � Bonnie Parkerová, James Moriarty, Jack Rozparova£, Han-
nibal Lecter. Kaºdý z nich °ekl práv¥ jednu pravdivou a práv¥ jednu nepravdivou v¥tu. Víme, ºe mezi
t¥mito £ty°mi lidmi jsou práv¥ dva disjunktní p°átelské páry (jejich pr·nikem je prázdná mnoºina, jsou
navzájem r·zné), p°i£emº hledaní dva pachatelé jsou p°átelé. Kdo jsou pachatelé?

� Bonnie Parkerová: �Pachatelem je James Moriarty. Pachatelem je Jack Rozparova£.�

� James Moriarty: �Jsem nevinný. Kamarádím se s Hannibalem Lecterem.�

� Jack Rozparova£: �Jsem vinen. P°átelím se s Bonnie Parkerovou.�

� Hannibal Lecter: �James Moriarty je nevinen. Nekamarádím s Bonnie Parkerovou.�

�Tak moºná, ºe bychom uº vyrazili?� ponoukl je nenápadn¥ Sigmund.
Thes se naposledy oto£il za chvástajícími se detektivy a následoval Sigmunda do výtahu. Výtah

nem¥l klasická tla£ítka pro kaºdé patro, místo toho si £lov¥k musel £íslo patra naklapat pomocí kláves-
nice. Thes, Ikaros a Sigmund vystoupili v t°etím pat°e z výtahu. Na pat°e se nacházelo 137 pokoj·.

�Ve kterém pokoji bydlí?� zeptal se Ikaros.
�Ve 314. Je tam totiº klimatizace a vana. Není tam ale balkón. Archimédes má strach z vý²ek.�

Úloha 3. Kaºdý z pokoj· na pat°e má alespo¬ jednu ze t°í propriet � balkón, vanu nebo klimatizaci.
Ke kaºdé z moºných kombinací propriet p°i°a¤te explicitn¥ po£et pokoj·, které danou kombinaci nesou,
jestliºe máte k dispozici následující kritéria. Pokud po£et nelze jednozna£n¥ ur£it, vysv¥tlete pro£.

� V²ech pokoj· na pat°e je dohromady 137;

� pokoj·, co mají vºdy balkón, ale klimatizaci mají pouze tehdy, kdyº mají i vanu, je 93;
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� pokoj· s vanou i klimatizací zárove¬ je 44;

� po£et v²ech pokoj·, co nemají zárove¬ balkón i vanu, je 77;

� pokoj· vºdy s klimatizací a nikdy s balkónem je 25;

� pokoj· se samotným balkónem a pokoj· se samotnou klimatizací je 56.

Po chvilce ch·ze skute£n¥ dorazili k pokoji £íslo 314. Thes se u²klíbl.
�Co se d¥je?� zeptal se Ikaros.
�314. Nep°ipomíná ti to n¥co?�
�Zní to jako pí.�
�No, práv¥. A byl to zrovna Archimédes, kdo v antice pom¥rn¥ p°esn¥ odhadl £íslo pí. Nejprve do

kruºnice vepsal 96-úhelník a pak jí ho opsal. No a vy²lo mu n¥jakých 3,14185.�
Sigmund mezitím p°iloºil karti£ku ke klice. Dve°e se s cvaknutím otev°ely a p°ed nimi se objevil

prostor klimatizovaného hotelového pokoje. Dovnit° vb¥hl nahý mladý vousatý muº. �Heuréka!� volal,
p°i£emº z n¥j je²t¥ kapala voda z vany.

�Archimédes,� p°edstavil ho Sigmund.
��íkal jsem ti, a´ p°ivede² Ikara, ne Archiméda!� vynadal Sigmundovi Archimédes.
Thes se na Ikara podíval. Co se to d¥je?
Sigmund se starostliv¥ na muºe podíval a podal mu ru£ník. �Ale to je Ikaros, neboj.�
�Aha,� uklidnil se Archimédes, �tak dones klí£e z p°ihrádek. �est zlatých a p¥t st°íbrných. Ne. �est

st°íbrných a p¥t zlatých. Já nevím.�

Úloha 4. Máme t°i p°ihrádky: v první jsou 2 zlaté klí£e a 6 st°íbrných, v druhé je 5 zlatých a 5
st°íbrných klí£· a ve t°etí 9 zlatých a 4 st°íbrné klí£e. Z kterých p°ihrádek a nejmén¥ kolikrát musíme
brát, abychom m¥li jistotu, ºe vezmeme alespo¬ 6 zlatých klí£· a 5 st°íbrných klí£·?

�Na co tolik klí£·?� zeptal se Thes, kdyº se v²ichni aº na Archiméda odebrali do loºnice vylovit
klí£e z p°ihrádek.

�Archiméda poloºil £as. Je na tomto sv¥t¥ uº dlouho a rozumí v¥cem, o kterých my ani nevíme.
Studuji ho uº dlouho. Má fascinující mozek,� podotknul Sigmund.

�Studujete?� podivil se Thes.
�Thesi, to je pan Sigmund Freud, ten slavný £esko-rakouský psycholog,� pou£il ho Ikaros.
These p°edstava, ºe tento jedenáctiletý chlapec je uznávaným psychologem, málem rozbila. Sigmund

se na n¥j usmál. �A v poslední dob¥ ho posedla n¥jaká my²lenka. S va²ím otcem,� poukázal na Ikara,
� je aº skoro paranoidní. Proto t¥ch jedenáct klí£·. To byste si ale m¥li promluvit spí² s ním.�

V²ichni se vrátili do obývacího pokoje za Archimédem. Ten jiº byl zabalený v ru£níku a m¥l v ruce
malý blo£ek a tuºku. Horliv¥ n¥co zapisoval.

�Archiméde!� oslovil ho Sigmund a strkal mu klí£e.
�Neru² moje kruhy!� obo°il se na n¥j Archimédes a pokra£oval v °e²ení své úlohy.

Úloha 5. Jaký je obsah zelen¥ vybarvených ploch, pokud polom¥r v²ech kruh· na obrázku je r? Ná-
pov¥da: Podívejte se, jak se po£ítá obsah ²estiúhelníka.
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Podle Sigmundovy rady po£kali, neº mistr svou úlohu s kruhy dopo£ítá. Poté mu Sigmund vloºil
do ruky jedenáct zdobných klí£·. Archimédes vstal ze svého k°esla a do²el ke sk°íni u zdi. Otev°el
dví°ka a postupn¥ do kaºdé z jedenácti klí£ových dírek, které se zrovna objevily, vloºil jeden klí£. Sk°í¬
zavrzala a odhalila je²t¥ jeden skrytý prostor uvnit°. Archimédes z n¥j vytáhl d°ev¥nou krabi£ku. Vtiskl
ji do ruky Ikarovi.

�Hrozí mu nebezpe£í,� za²eptal d¥siv¥ Archimédes.
�Coºe? Komu?� podivil se Ikaros.
�Otci. Skrývá se,� zachrapt¥l mistr.
�A kde, kde je?�
Archimédes se zadíval do dálky. �Kdybys byl Daidalos, kam by ses ukryl, aby t¥ nikdo nena²el?�

Ikaros s Thesem se odporou£eli. Archimédes za£al zb¥sile pobíhat po pokoji a Sigmund naznal, ºe je
£as, aby se rozlou£ili. V hotelovém lobby vytáhl Ikaros z kapsy krabi£ku, kterou získali od Archiméda.
Místo zámku visel posuvný ciferník.

Úloha 6. Na £ty°ech dlaºdi£kách jsou £ty°i po dvou r·zná £ísla od 0 do 9. Dlaºdi£ky poskládáme za
sebe tak, ºe vzniklé £íslo je d¥litelné ²esti. Dlaºdi£ku úpln¥ zleva p°esuneme úpln¥ doprava, vzniklé £íslo
je pak d¥litelné jedenácti. Znovu dlaºdi£ku úpln¥ zleva p°esuneme úpln¥ doprava, vznikne £íslo d¥litelné
p¥ti. Jaký je nejv¥t²í moºný sou£et £ísel na dlaºdi£kách?

Ikaros si s ciferníkem chvíli hrál. Zanedlouho se ozvalo lupnutí a krabi£ka se otev°ela. Uvnit° byly
t°i d°ev¥né koste£ky, podobné t¥m, které Ikaros sbíral do vá£ku. Dv¥ byly do tvaru písmene T a jedna
do tvaru písmene Z. V²echny t°i byly rozd¥lené na £ty°i men²í £tvere£ky.

�Kolik uº jich máme?� zeptal se Thes.
�Jedenáct?�
�Hm. Prvo£íslo.�
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Ikaros jenom proto£il o£i v sloup. �Ví² co, poj¤me. Ur£it¥ má² hlad, n¥co ti koupím.�
Zrovna za£ali vycházet z hotelové recepce, kdyº se Ikaros zastavil p°ímo uprost°ed. Up°en¥ se díval

dol· na koberec s bludi²t¥m, aº Thes dostal strach.
�V²echno v pohod¥?� optal se.
�Já to asi chápu,� pronesl ti²e Ikaros.
�Co, co chápe²?�
�Já to asi mám! Podrº to. Podrº tu krabi£ku.� Ikaros vecpal Thesovi krabi£ku a sám z kapsy od

kalhot, které m¥l pod tógou, vytáhl sloºenou mapu. Za£al ji rozkládat a chaoticky se otá£el po místnosti.
��patn¥. Má² to nato£ený ²patn¥! Tam je sever. Oto£ se o 45◦ doleva!� navigoval Thes.

Úloha 7. M¥jme dva shodné £tverce poloºené p°es sebe tak, ºe jsou vzájemn¥ pooto£eny o 45◦ a
jejich geometrické st°edy jsou v témºe bod¥. Spo£t¥te velikost plochy takto vzniklého obrazce (tedy plochy,
pokryté alespo¬ jedním takovým £tvercem), pokud oba £tverce mají délku strany a.

�No, to je ono!� zaradoval se Thes.
�Jo, jasn¥, jasn¥.�
�Vysv¥tlí² mi uº, o co jde?� zeptal se Thes.
�Podívej se na ten koberec. Pamatuje² na ten nást¥nný plakát v Daidalov¥ pracovn¥? Nebo na tu

Sokratovu tapiserii? Nebo na to bludi²t¥ v casinu?� drmolil Ikaros.
�Jo, jasn¥, ºe pamatuji. Co s tím?�
�Vºdy´ to °íkal Archimédes.�
�Archimédes se pomátl. A ty vypadá², ºe taky!� u²klíbl se Thes.
�Ne, m¥l pravdu. Kdybys byl Daidalos, kam by ses ukryl, aby t¥ nikdo nena²el?�
Thesovi se otev°ela pusa doko°án.
�Do labyrintu.�

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII

(Ano, skute£n¥ letos k jubilejnímu desátému ro£níku bude i ²está série!)
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