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Zadání T°etí Série
Termín odevzdání: 8. ledna

Rychlá rekapitulace toho, kam jsem se dostala. Jmenuji se SARA a jsem polorobotická asistentka
profesora Perikula, v sou£asné dob¥ vy²et°ující podivnou spole£nost profesorky Paprikové. Tedy, v sou-
£asné dob¥ jsem kovovými svorkami p°id¥laná ke zdi po tom, co jsem naivn¥ p°iloºila ruku k rozhraní
budovy.

Chvíli jsem p°emý²lela o tom, jaké jsou moºnosti, a protoºe jsem uº sly²ela, jak se kdesi dole na
schodech otevírají dve°e, musela jsem p°istoupit k té nejradikáln¥j²í.

Úloha 0. SARA odpojila svou ruku v rameni a nechala ji v rozhraní. Vymyslela taky zp·sob, jak
zajistit, aby ochranka, která sem za chvíli p°ib¥hne, nepojala ºádné podez°ení. Popi²te, jakým zp·sobem
toho SARA docílila.

Bez celé jedné ruky jsem vyb¥hla nahoru po schodech a p°ikr£ila se v rohu u dve°í do t°etího patra.
Poslouchala jsem ochranku, která o£ividn¥ nalet¥la na m·j trik a po chvíli se vrátila, odkud p°i²la.
Cht¥la jsem se podívat alespo¬ na tu £ást informací, které jsem stihla stáhnout, ale v²echny datové
proudy byly násilným p°eru²ením rozházené a po²kozené. Musela jsem v¥novat n¥kolik minut tomu,
abych je opravila.

Úloha 1. Kaºdý datový proud si p°edstavte jako p°ímku. Datové proudy p a q (kde p 6= q) jsou
v po°ádku, tedy rovnob¥ºné. Datový proud a je vychýlen tak, ºe s p°ímkou p svírá úhel 130o. Datové
proudy p a q protíná také datový proud b, který je na n¥ kolmý. Ozna£me pr·se£ík p°ímek a a b jako Z,
pr·se£ík a a q jako X a pr·se£ík b a q jako Y . Ur£ete velikost v²ech vnit°ních úhl· trojúhelníku XY Z.

Rychle jsem pro²la v²echna data, která jsem stihla získat. M¥la jsem n¥jaké mapy, n¥které kódy
a záznamy o pár experimentech, které ale byly podez°ele normální. �Výzkum korelace vakcinace s pro-
jevy autismu�, �Zvy²ování efektivity lék· proti malárii� a �Projevy deprese a frustrace na gymnáziích�.
Takové výzkumy mohla d¥lat jakákoli laborato°. Na²t¥stí jsem ale na²la také kód od t¥ºkých olov¥-
ných dve°í, p°ed kterými jsem stála. Kdyº jsem ho napsala do £íselníku, rozd¥lily se na £ty°i £ásti a
dramaticky zajely do zdi. �Teatrální,� pomyslela jsem si. Ve²la jsem do t°etího patra a chvíli jsem si
myslela, ºe se mi rozbily zrakové senzory. Za dve°mi stál totiº les. Vysoké borovice a platany sahaly
aº ke stropu, na který jsem skoro nedohlédla. Po obvodu místnosti bylo asi v t°iceti metrech velké
podlouhlé okno, kterým dovnit° pronikalo polední sv¥tlo.

Za chvíli jsem si v²imla, ºe v kmeni kaºdého stromu je obrazovka s popisky jako �Statistiky expe-
riment·� nebo �Databáze zam¥stnanc·�. Snaºila jsem se proskenovat, o jaké p°ístroje se jedná, ale
technologie, na kterou jsem se dívala, nedávala ºádný smysl.

Úloha 2. SARA se rozhodla prozkoumat databázi zam¥stnanc·. Nejprve vid¥la samé zam¥stnance
ozna£ené jako �Generální personál�, coº byli jak v¥dci, tak ochranka a uklíze£ky. Potom si v²imla,
ºe existuje i druhá kategorie ozna£ená jako �Projekt L-F�. Podívejme se na statistiky za poslední t°i
dny v£etn¥ dne²ka. Za v²echny t°i dny se v laborato°i objevilo 720 lidí, z £ehoº 60% tvo°il �Generální
personál�. V£era p°i²lo do laborato°e dvakrát tolik lidí, co dnes, a p°edev£írem zde bylo 1,5krát tolik
lidí, co v£era. Podivné bylo, ºe ºádný £lov¥k nepracoval více neº jeden z posledních t°í dn·. T°etina
celého �Generálního personálu� p°i²la do práce p°edev£írem a �Generální personál� tvo°il t°i £tvrtiny
v£erej²ího osazenstva. Zjist¥te, kolik lidí z �Generálního personálu� je dnes v práci a kolik lidí v laborato°i
je ozna£eno jako �Projekt L-F�..�
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Po°ád jsem nem¥la nejmen²í tu²ení, pro£ jsou tyto informace uloºeny ve stromech nebo co je �Projekt
L-F�. Na²la jsem v databázi pro�l doktora Shiraze, za jehoº stáºistku jsem se p°ed chvíli vydávala.
Mimo jeho základní informace byl také archivován jeho p°ijímací pohovor. Ukázalo se, ºe ho p°ijímala
samotná profesorka Papriková. Kousek jsem si pustila. Sice jsem nesly²ela ºádný zvuk, ale video m¥lo
na²t¥stí titulky.

�Doktore Shirazi, uvaºujete nad tím, ºe byste m¥l n¥kdy d¥ti?�

�Ne, to rozhodn¥ neuvaºuji.�

�Jak to?�

�Nemyslím si, ºe bych cht¥l, aby moje d¥ti vyr·staly v tomto sv¥t¥.�

�Rozve¤te to, prosím.�

�Myslím, ºe tomuto sv¥tu chybí ur£itá autoritativní síla.�

�Globální autorita?�

�P°esn¥ tak.�

�Dob°e, p°ejdeme k praktickým otázkám. . . �

Úloha 3. . . . p°edstavte si, ºe budeme hrát kostky se dv¥ma kostkami, ale místo sou£t· budeme pou-
ºívat sou£iny po£t· te£ek. Tohle je, doktore Shirazi, to, co víte o hodech:

• Skóre pro druhý hod je o 5 v¥t²í neº skóre pro první.

• Skóre pro t°etí hod je o 6 men²í neº skóre pro druhý.

• Skóre pro £tvrtý hod je o 11 v¥t²í neº skóre pro t°etí.

• Skóre pro pátý hod je o 8 men²í neº skóre pro £tvrtý.

Pov¥zte mi, jaké bylo skóre ve v²ech hodech, prosím.

Chvíli trvalo i mn¥, vysoce funk£nímu robotovi, neº jsem p°íklad vy°e²ila. O to víc m¥ p°ekvapilo,
ºe doktor Shiraz vypálil odpov¥¤ jen pár sekund po mn¥. Musel mít IQ blíºící se dv¥ma st·m. Potom
se ho profesorka ptala na spoustu dal²ích v¥cí a vypadala spokojen¥ s jeho odpov¥¤mi.

�Va²e schopnosti jsou více neº dostate£né, doktore. Budeme rádi, pokud se stanete sou£ástí L-F.�
�Bude mi ctí.�

�Zde je vá² osobní kód od £tvrtého patra laborato°e, kde se skrývá srdce projektu.�

T¥sn¥ p°ed tím, neº videozáznam skon£il, jsem sta£ila zahlédnout rozmazanou £ást tabletu, který
profesorka Shirazovi ukazovala.
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Úloha 4. Na obrazovce je p¥ticiferný kód. Bohuºel SARA zahlédla jen £ást. Kolik moºností kódu
existuje, známe-li toto:

S tím se dalo pracovat. Trhla jsem sebou, kdyº jsem zaslechla zvuk otevírajících se dve°í. Dramatické
otevírání mi na²t¥stí dalo dost £asu na to, abych se schovala za jeden ze strom·. Do místnosti ve²la
profesorka Papriková spolu s mladou ºenou v laboratorním plá²ti.

�. . . coº neznamená, ºe v¥t²í jedinec nebude mít lep²í skeletální integritu,� vysv¥tlovala mladá ºena.

�Detaily va²í inkompetence m¥ nezajímají,� odsekla jí profesorka. �Vy°e²ili jste ty úniky antihmoty?�

�Ne zcela, ale pracujeme na minimal-�

Profesorka se náhle rozp°áhla a vrazila mladé ºen¥ p¥stí tak siln¥, ºe upadla na zem. �JSTE BANDA
IDIOT�, A JESTLI SI MYSLÍTE, �E LUX FERRE VÁM P�INESE N�JAKÉ VÝHODY, BUDETE
TO PRÁV� VY, KTERÉ �EKÁ NEJV�T�Í UTRPENÍ.�

�Moc se omlouvám,� tém¥° vzlykala ºena.

Profesorka sáhla do plá²t¥ pro automatickou pistoli a namí°ila ji na ºenu.

�Dokaºte mi, ºe je²t¥ nejste tupá úpln¥. Odmocnina z x mínus dva konec odmocniny plus odmocnina
ze t°í plus x se rovná p¥ti, °e²te pro x.� �Já. . . já jsem,� zakoktala se ºena a profesorka Papriková
odjistila zbra¬.

Úloha 5. �e²te v oboru reálných £ísel rovnici:
√
x− 2 +

√
3 + x = 5

Vyklonila jsem se zpoza stromu a d°ív, neº stihla ºena na zemi zareagovat, jsem jí gestikulací sd¥lila
správnou odpov¥¤. Je²t¥ sekundu zaváhala, pak se v²ak pousmála a vyslovila °e²ení nahlas.

Profesorka je²t¥ chvíli stála se zbraní v ruce, ale potom beze slova ode²la k výtahu do £tvrtého patra.
Mladá ºena z·stala leºet na zemi, a kdyº se za profesorkou zav°ely dve°e, rozt°esen¥ vstala.

�D¥kuji,� °ekla po chvíli. Vy²la jsem zpoza stromu, a kdyº jsem si v²imla jejího zd¥²ení, vzpomn¥la
jsem si, ºe mi zcela chybí pravá ruka.

�Kdo-� cht¥la se zeptat, ale rovnou jsem ji p°eru²ila: �Jsem tu od toho, abych zastavila cokoli, co
profesorka Papriková chystá.�

�M¥la bych okamºit¥ zavolat ochranku.�

�M¥la,� odpov¥d¥la jsem rozváºn¥.

�Ale neud¥lám to. Myslím, ºe tohle byla poslední kapka.� Hlas se jí t°ásl. �M·ºu vás dostat do
£tvrtého patra.�

�Co je to Lux-Ferre?�

�Na to není £as. Máte kód k výtahu?�

3



KoMáR - Zadání 3. série ²kolní rok 2017/2018

�Mám £ást kódu doktora Shiraze.�

�Dob°e. Budete pot°ebovat je²t¥ jeho otisk ruky. Jste kyborg?�

�Eh. . . ano.� Zaráºelo m¥, jak rychle jí v²echno docházelo.

�Dob°e, budete pot°ebovat token do databáze otisk·.�

Úloha 6. �ena SA�E sd¥lila, ºe ciferný sou£et jednorázového tokenu n se m¥ní po kaºdém pouºití.
Na²t¥stí se pouze zvy²uje o jedna a ona spravuje stromovou databázi, takºe díky tomu, ºe poslední m¥l
ciferný sou£et 17, bude mít ten hledaný ciferný sou£et 18. Navíc platí, ºe po£et jeho cifer je roven
nejmen²ímu prvo£íslu, které d¥lí £íslo n, jeho druhá cifra je rovna aritmetickému pr·m¥ru v²ech ostat-
ních cifer a ºe pokud n vyd¥líme t°emi, tak dostaneme £íslo, které je rovno sou£tu dvacetinásobku první
cifry £ísla n s £íslem 89. Ur£ete jednorázový token n.

Z databáze otisk· jsem stáhla otisk doktora Shiraze a mladá ºena, která se jmenovala Karolína, mi
také pomohla dát dohromady zbytek kódu.

�To je v²echno?� zeptala jsem se.

�Ano. Hodn¥ ²t¥stí. Mohla bych vás poºádat je²t¥ o jednu v¥c?� zeptala se.

�O cokoliv,� usmála jsem se.

Karolína mi ukázala ruku, na které m¥la sledovací náramek.

Úloha 7. Ve sledovacím náramku jsou t°i baterie, které je t°eba odpálit zárove¬, jinak spustí poplach.
Jsou na základové desce p°itavené tak, ºe tvo°í pravoúhlý trojúhelník se stranami o délkách a, b, c.
Strana s délkou c je p°epona. Ur£ete hodnoty a, b, c, víte-li, ºe platí a+ b = 6 cm a zárove¬:

a2

c2 − a2
− c2

a2 + b2
=

b2

b2 − c2
+

a2 + b2

c2
.

Trojitým laserem jsem roztavila v²echny t°i baterie najednou a zelená kontrolka na náramku nejd°ív
zoranºov¥la, ale neº stihla z£ervenat, zhasla docela. �ena chvíli zírala na své záp¥stí, potom se usmála
a za²eptala: �D¥kuji,� na£eº se rozb¥hla ke dve°ím, jako by byla poprvé v ºivot¥ svobodná.

Za£ínalo mi být jasné, ºe s touhle laborato°í je toho ²patn¥ mnohem víc, neº jsem p·vodn¥ myslela.

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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