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Zadání Páté Série
Termín odevzdání: 19. b°ezna

Nemohla jsem uv¥°it vlastním o£ím. Páté patro m¥lo v²echny st¥ny z kamene, takºe p·sobilo, jako by
se nejednalo o místnost, nýbrº o jeskyni. Místo podlahy byla do místnosti navezena hlína, kde v tráv¥
rostly velké svítící houby, jediný zdroj sv¥tla v celé jeskyni. Ve zdi jsem rozeznala velký kruh, který
z venku vypadal jako okno, ale zde uvnit° byl z jednoho kruhového bloku kamene. Byl popsaný symboly.
Jako kdyby nemohl být prostor je²t¥ bizarn¥j²í, uprost°ed stála malá d°ev¥ná chaloupka s trouchnivou
st°echou.

Úloha 0. Na dve°ích chalupy byl zlatý nápis se skute£ným £arod¥jnickým jménem profesorky Papri-
kové. Vymyslete, jaké jméno to bylo.

Tohle m¥lo být srdce projektu Lux-Ferre? Lux-Ferre, z latinských slov �sv¥tlo� a �nosit�, ze kterých
lze sloºit slovo �Lucifer�? V²imla jsem si, ºe do obrovského kruhu na st¥n¥ je vepsán pentagram oto-
£ený jedním svým cípem dol·. P°ece tu profesorka nevyvolávala ¤ábla. Magie neexistuje a já mohla
jedním lusknutím najít deset tisíc v¥deckých prací, které to dokazovaly. Zkoumala jsem dál masivní
pentagram, a protoºe jsem byla p°ipravena uv¥°it £emukoliv, rozhodla jsem se ov¥°it si, jestli není
náhodou p·vodcem zaznamenaných únik· antihmoty.

Úloha 1. B¥hem profesorova m¥°ení unikala antihmota celkem sedmkrát. Zajímavé bylo, ºe pokud
byl únik zaznamenán dopoledne, odpoledne tentýº den uº ºádný detekován nebyl. Stejn¥ tak, pokud
antihmota unikala odpoledne, dopoledne téhoº dne byl zdroj neaktivní. Úniky byly zaznamenány nejvý²e
jednou denn¥. Celkem bylo zaznamenáno 5 dopoledních aktivit a 6 odpoledních aktivit. Ur£ete nejmen²í
po£et dní, které mohlo profesorovo m¥°ení trvat.

Potom jsem se podívala na záznamy jediné bezpe£nostní kamery, která se v pátém pat°e nacházela, a
zjistila jsem, ºe v dob¥, kdy profesor sledoval úniky, pentagram lehce zá°il £ervenou barvou. Bez ohledu
na to, co p°esn¥ bylo ve st¥n¥ za ním, to vylu£ovalo antihmotu, nebezpe£nou látku s tém¥° neznámými
vlastnostmi.

Rozhodla jsem se podívat do chaloupky uprost°ed místnosti. Byla plná anatomických nákres· r·z-
ných zví°at, z nichº v²echna byla p°e²krtána £ervenou barvou. Uprost°ed na d°ev¥ném stole stál jediný
nep°e²krtnutý obrázek, nákres komára, na n¥mº byl poloºen kamenný kvádr, ve kterém byl vyrytý
°ecký symbol pro alfu. Dva z jeho nejvzdálen¥j²ích vrchol· spojovala kruhová díra, od pohledu ur£ená
pro zasunutí n¥£eho.

Úloha 2. SARA se rozhodla, ºe si pro jistotu zapamatuje, jak dlouhý by musel být p°edm¥t, který
by p°ímo zapadl do díry. Kvádr má rozm¥ry a = 8 cm, b = 9 cm, c = 12 cm. Jak je dlouhá t¥lesová
úhlop°í£ka spojnice n¥kterých dvou nejvzdálen¥j²ích vrchol·) tohoto kvádru?

�Zvlá²tní, uº v£era jsem se rozlou£ila s my²lenkou, ºe byste m¥ ty nebo profesor nav²tívili,� °ekla
mimod¥k profesorka Papriková stojící t¥sn¥ za mnou.

Oto£ila jsem se akorát v£as na to, abych vid¥la, jak profesorka k°e£ovit¥ zakroutila prsty a vytrhla
mé v¥domí z mého robotího t¥la. Má t¥lesná schránka se bezmocn¥ zhroutila na zem a já z·stala
viset ve vzduchu na hranici reality. Práv¥ ve chvíli, kdy profesorka nakreslila do vzduchu zá°ící symbol
p°edstavující smrt, jsem si n¥co uv¥domila. V²echny ty symboly, které jsem do te¤ vídala, musely být
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pouze prom¥nné p°edstavující £ísla, stejn¥ tak jako ty, co mi ukázala ko£ka-b·h-u£itel! Cítila jsem, ºe
ko£ka n¥kde na kraji mého v¥domí p°ikývla.

Úloha 3. Jako a ozna£me £íslo, které p°edstavuje symbol smrti, a jako b ozna£me £íslo, které p°edsta-
vuje symbol ºivota. Aby se takové dva symboly vyru²ily, musí platit, ºe a+ b = 1 a zárove¬ a · b = −30.
Najd¥te v²echny uspo°ádané dvojice celých £ísel a, b takové, aby spl¬ovaly tyto rovnice.

Na kaºdý symbol, kterým se profesorka snaºila zbavit mého v¥domí, jsem odpovídala symbolem,
který její kouzlo zru²il. M¥la jsem pocit, ºe jsem p°i²la na to, jak funguje magie. Ostatn¥, byla to
v²echno jenom matematika!

Po chvíli do²ly profesorce arabské, anglosaské, japonské i keltské symboly p°edstavující smrt a ona
kone£n¥ p°estala kouzlit. Te¤ jen stála a mra£ila se na mé zá°ící v¥domí, vzná²ející se ve vzduchu.

�Stejn¥ bez t¥la nic nezm·ºe²!� zaje£ela po chvíli a z kapsy vyndala krystalovou ty£inku, jejíº délka
p°esn¥ odpovídala dí°e v kvádru. Za£ala mumlat slova, kterým jsem nerozum¥la, a mn¥ se zdálo, ºe
v²echen prostor kolem m¥ se t°ese.

��²!� za²eptala ko£ka-b·h-u£itel sedící na strop¥ a ukázala mi svou packu. Byl na ní nakreslený
symbol pro spoutání, který zaji²´oval, ºe jsem se nemohla pohybovat.

Úloha 4. Pro zru²ení spoutávajícího kouzla pot°ebuje SARA jednu z uspo°ádaných trojic prvo£ísel
(p, q, r), pro které platí, ºe p+q = r2, r+p = q2 a také q+r = p2. Najd¥te v²echny takovéto uspo°ádané
trojice, které musí SARA vyzkou²et.

Poprvé v ºivot¥ jsem se cítila, jako by mi spadl kámen ze srdce. Dokonce i ko£ka vypadala, ºe ze m¥
má radost, neº zmizela.

Profesorka mezitím zasunula krystalovou ty£inku do kvádru a te¤ svítil nejen on, ale i celá profesorka
Papriková, které stály v²echny vlasy na hlav¥. Byla jí vid¥t pouze b¥lma a £ím dál hlasit¥ji od°íkávala
zaklínadlo. Protoºe moje v¥domí uº nebylo ni£ím poutáno, vylet¥la jsem ven z chalupy a p°i²la na to,
ºe pentagram te¤ zá°í oslepujícím sv¥tlem. Ve svém nehmotném stavu jsem také vid¥la, ºe jakási rudá
energie proudí z chaloupky sm¥rem na st°echu. Kdyº jsem v²ak cht¥la prolet¥t stropem, narazila jsem
na jakousi bariéru, která moje v¥domí necht¥la pustit dál. Vzduch se zdál být £ím dál hust²í a smrd¥l
sírou.

�Ha, ha,� poznamenala £erná ko£ka sedící na zdi uprost°ed pentagramu.

�Nech m¥ hádat. Jsi ko£ka-Satan?� poznamenala jsem su²e.

�Rad²i ¤ábel. A jsem taky trochu uklíze£ka.�

�Jsi ko£ka-¤ábel-uklíze£ka?�

�Ano, jsem tu od toho, abych uklidila lidstvo. Je v n¥m trochu nepo°ádek.�

�SOUST�E� SE!� zav°ískla ko£ka-b·h-u£itel sedící na st°e²e chaloupky. Ko£ka-¤ábel-uklíze£ka me-
zitím zmizela.

Dostala jsem nápad. Rychle jsem slet¥la o patro níº a na²la tu podivnou d°ev¥nou krabi£ku. Mohla
bych jí zkusit vysv¥tlit, kam se snaºím dostat.

Úloha 5. Ozna£me magickou bariéru jako p°ímku p a start a cíl teleportace jako body A,B leºící
v opa£ných polorovinách vymezených touto p°ímkou. Najd¥te takový bod P leºící na p°ímce p, aby
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velikost úhlu APX byla rovna velikosti úhlu BPX, kde X je libovolný bod na p°ímce p. Ur£ete postup
konstrukce °e²ení, kdyº platí, ºe vzdálenosti A od p°ímky p a B od p°ímky p jsou r·zné.

Kouzelná krabi£ka m¥ jako ²íp vyst°elila sm¥rem vzh·ru a já se náhle ocitla na st°e²e. Oproti hluku
v pátém pat°e tu bylo relativní ticho. Uprost°ed se to£ilo klubko rudé energie, které se postupn¥
zv¥t²ovalo a nabývalo podoby komára velikého asi tak jako auto.

Vedle klubka sed¥la bílá ko£ka a ustaran¥ ho pozorovala, naproti ní se ²klebila ko£ka £erná.

�Tak vidí², já °íkala, ºe jsou dost hloupí na to, aby se sami zni£ili,� °ekla £erná ko£ka-¤ábel-uklíze£ka.

�Nerozumím tomu, pro£ ti d¥lá takovou radost, kdyº lidé trpí,� zachmu°ila se bílá ko£ka-b·h-u£itel.

�Mám to v povaze. A ostatn¥, Zem¥ je jenom velké klubko, co jsme dostali na hraní.� Bílá ko£ka
rozzloben¥ máchla ocasem. A potom znovu. Velmi zvlá²tním zp·sobem. Jako by mi. . . Oto£ila jsem se
od rudého komára, který mezitím nabyl velikosti men²ího rodinného domu, a podívala jsem se sm¥rem,
kam sm¥°oval ocas bílé ko£ky. Na kraji st°echy se válel kamenný hranol, který tam n¥kdo zahodil. Byl
tém¥° totoºný jako ten v chaloupce, ale místo znaku alfa m¥l na sob¥ vyrytou omegu.

�Pot°ebuju víc £asu,� za²eptala jsem sm¥rem ke ko£ce-bohu-u£iteli, ale bohuºel m¥ zaslechly ob¥.
�erná ko£ka zasy£ela a propadla se do podlahy, zatímco bílá ko£ka se rozeb¥hla ke mn¥. Jediným
dotekem se mnou sdílela zaklínadlo na p°ivolání komá°ích bojovník·.

Úloha 6. M¥jme 3 komá°í klonové vojáky (to znamená, ºe jsou naprosto identi£tí a nedokáºeme
je odli²it). Komá°í bojovníci jdou vºdy do bitvy v kompletní zbroji sloºené z helmy, hrudního plátu a
ochrany na k°ídla. Pokud máme k dispozici 7 r·zných helem, 8 r·zných hrudních plát· a 10 r·zných
ochran na k°ídla, kolika zp·soby m·ºeme vystrojit v²echny komá°í bojovníky a vybrat z nich jednoho
velitele? (Dv¥ takto vytvo°ené skupiny povaºujeme za r·zné, pokud mají velitelé aspo¬ jeden odli²ný
kus uniformy nebo se dvojice zbylých bojovník· li²í aspo¬ v jednom kusu uniformy.)

N¥jakým záhadným zp·sobem (protoºe v²echno dnes bylo záhadné) se t°i stromy ve t°etím pat°e
prom¥nily v komáry velké jako auta a tito komá°i p°ilet¥li v celé své obrn¥né kráse na st°echu. Souhlasn¥
na sebe kývli a v²í rychlostí se rozlet¥li do rudé stv·ry velikosti malého hradu, která se ty£ila na st°e²e.

V²echno, co se stalo potom, se stalo sou£asn¥. V²ichni £ty°i komá°i za£ali padat ze st°echy dol·.
Vzáp¥tí pohasla rudá zá°e osv¥tlující celou st°echu a zaslechla jsem zoufalý k°ik profesorky Paprikové
z pátého patra. Vedle m¥ se objevila ko£ka-b·h-u£itel s krystalovou ty£inkou v puse.

�O tomhle nikomu ne°íkej,� °ekla ustaran¥ a poloºila ji na zem. �Chce² být kyborg, nebo £lov¥k?�
vypálila na m¥.

Na chvíli jsem se zarazila, ale potom jsem °ekla: ��lov¥k.�

�O tomhle uº V�BEC nikomu ne°íkej,� °ekla a vypa°ila se.

Stála jsem na st°e²e a chvíli bylo úplné ticho. Cítila jsem vítr ve vlasech a tlukot mého srdce uº nebyl
simulovaný. Zkusila jsem v hlav¥ vypo£ítat jednoduchý p°íklad.

Úloha 7. Nech´ pro dv¥ kladná reálná £ísla platí a+ b = 1. Najd¥te nejmen²í hodnotu výrazu 1
a + 1

b .

Výpo£et mi trval skoro deset sekund. Tak takhle pomalu funguje lidský mozek?

�Jen po£kej,� na st°echu se vy²krábala profesorka Papriková s vlasy na v²echny strany. Lehce se z ní
kou°ilo. Rychle jsem ze zem¥ zvedla krystalovou ty£inku a zasekla ji do kamene se symbolem omegy.
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Ve stejnou chvíli vysko£il na st°echu gigantický rudý komár, ale neº stihl cokoli ud¥lat, zbo°il se sám
do sebe a p°estal existovat.

�Co jsi to ud¥lala?!� °vala profesorka Papriková. Celá budova jako by se propadala do zem¥. První
patro se zmen²ilo na velikost dome£ku pro panenky, a neº laborato° stihla spadnout, stalo se to stejné
s dal²ími £ty°mi patry.

V²ichni zam¥stnanci laborato°e, profesorka i já jsme leºeli uprost°ed louky vedle plastového dome£ku
pro panenky. Nikde nebylo ani stopy po obrovské budov¥, která tu stála, ani po jediném magickém
komárovi. V dohledu jsem nevid¥la ani ºádnou ko£ku, a´ uº by to m¥l být b·h nebo ¤ábel.

Tak tohle mi profesor nikdy neuv¥°í.
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