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Zadání 2. série
Termín odevzdání: 10. 12. 2018

V minulém díle jste £etli: Na p°ísn¥ utajené farm¥ ºijí nevídaná zví°ata. Franti²ek Komárek si rád
pochutnává na pun£ových °ezech. K·rovníci za£ali pojídat porcelán, coº rozhodn¥ není v po°ádku.
Od prvního incidentu s talí°em v²ak p·l dne ub¥hlo a aº dnes ráno si toho zam¥stnanci v²imli . . .

Franti²ek vstal a vydal se na svou obvyklou poch·zku po farm¥. Vy²el k ohrad¥ k·rovník·, ale ke svému
p°ekvapení zjistil, ºe tu tentokrát není sám. Kolem ohrady stál hlou£ek zam¥stnanc·, odkud se ozýval
vzru²ený ²epot. �el se tedy podívat blíº a nechápav¥ nahlédl do ohrady. Stále si nebyl jistý, na co se
má dívat. �Podívej,� °ekla jedna ze sester Zlomkových a hodila do ohrady porcelánový ²álek. Jeden
k·rovník vysko£il, ²álek chytil a slupl ho jako bor·vku. Franti²ek vyt°e²t¥n¥ hled¥l na k·rovníka.
�Nejsou to jen k·rovníci,� pronesl pan Funktor zachmu°en¥, �je to celá farma. V²echna zví°ata ºerou
porcelán!�

Úloha 0. Nakresli k·rovníka, jak si pochutnává na porcelánovém ²álku.

Od ohrady danºr· se ozval doposud ml£ící Maxmilián, zam¥stnanec farmy, který stejn¥ jako Franti²ek
moc nemluví s lidmi, ale narozdíl od Franti²ka ani moc nemá rád zví°ata. �Toto se na tuty d¥je kv·li
tomu jedu,� hlásí, �já vám °íkal, ºe tu nemáme mít ty divný hady.� Franti²ek se zamra£il a ²el p°ipravit
lék proti otrav¥ hadím jedem.

Úloha 1. Pro vylé£ení pacienta otráveného jedem je nutné p°ipravit lék, ve kterém je obsaºen protijed,
ale i samotný jed. Pokud je smíchán díl jedu se stejným dílem protijedu, vzniklá sm¥s není lé£ivá ani
otrávená. Otrava jedem m·ºe dosáhnout r·zných stup¬· podle mnoºství poºitého jedu a hmotnosti ot-
ráveného pacienta. Jednotlivé léky pro jednotlivé stupn¥ otravy obsahují r·zné pom¥ry mezi obsaºenými
díly jedu a protijedu. Recepty pro léky na n¥které stupn¥ otravy m·ºe² nalézt v této tabulce:

Stupe¬ otravy Po£et díl· protijedu Po£et díl· jedu
1 3 1
2 9 1
3 27 1
4 81 1

Jak bys p°ipravil lék pro pacienta se sedmým stupn¥m otravy?

Franti²ek nalil lék do misky a tu poloºil do ohrady. �Tak co? Zabralo to?� zajímal se pan Funktor.
�Ho¤te jim n¥co.� Jája vytáhla poslední pod²álek, který jí z £ajového setu zbyl, a hodila ho jednomu
z t°íhlavých drak·. První hlava na Jáju hodila tázavý pohled, druhá pod²álek o£ichala a t°etí ho
ve vte°in¥ spolkla. �Ale ne, vypadalo to tak nad¥jn¥,� zasmutnila Pája.

V tom se zas ozval Maxmilián: �No dob°e, jed to asi nebyl, ale te¤ jsem si dost jistý, ºe je to nedostat-
kem fyzické aktivity!� První hlava t°íhlavého draka na Maxmiliána hodila tázavý pohled. �Mohly by
taky s n¥£ím pomoct. T°eba ten trávník pot°ebuje posekat uº pár týdn·! S tímhle krámem to zabere
v¥£nost!� Zabru£el a mávnul rukou sm¥rem ke staré seka£ce, která stála opodál.
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Úloha 2. Stará seka£ka poseká trávník za 20 hodin. Dohromady s novou ho ob¥ seka£ky posekají
za 4 hodiny. Jak dlouho bude trávník sekat pouze nová seka£ka?

�Ale jdi ty, p°ece bys t°eba takovou minipakotu neposadil do seka£ky. Vºdy´ by ji d°ív sn¥dla,� zasmál se
pan Funktor. �Te¤ ºerou jen porcelán,� p°ipomn¥la Jája. Maxmilián po nich st°elil pohledem. �Dobrá,
tak kdyº ne fyzická námaha, tak alespo¬ psychická. Jen a´ si lámou hlavy nad n¥jakou hrou - t°eba
Tetris. Nebo Sudoku. Nebo n¥co mezi tím,� lamentoval. Z kapsy pak vytáhl tento rébus:

Úloha 3. Tabulku vypl¬ £ísly 1-4 tak, aby se dala rozd¥lit na L tetromina s jedni£kou naho°e a pak
s ostatními £ísly, které jsou dol· vzestupn¥ 1-4. Tento tvar je moºné libovoln¥ otá£et i p°ekláp¥t.

1
2
3 4

3 1

2
2 1 2

2
2 2

2 4 1
3

Mezitím, co se venku navrhovaly a zamítaly nápady, sle£na Varieta p°ipravovala pro v²echny sva£inu.
Dnes to m¥ly být jednohubky. Chystala se tedy nakrájet sýr.

Úloha 4. Nena£atá kostka sýra tvaru krychle o hran¥ 21 cm má po vn¥j²í stran¥ tvrdý okraj. Sle£na
Varieta sýr krájí na men²í krychli£ky o hran¥ 3 cm a na jednohubky pouºije v²echen sýr. Kolik procent
takových sýrových krychli£ek na sob¥ nemá tvrdý okraj?

�Co jim t°eba ost°íhat srst?� ozval se zvenku dal²í na²tvaný hlas. �Vºdy´ k·rovníci ºádnou srst ani
nemají,� namítla Jája. �A t°eba fénixové taky ne,� doplnila pohotov¥ Pája. Franti²kovi z toho ²la uº
hlava kolem. Vytáhl papír a za£al si skládat lo¤ku.

Úloha 5. Papír formátu A4 má p°ibliºné rozm¥ry 30 x 21 cm. Na základ¥ t¥chto údaj· ur£i povrch
papírové lo¤ky, která z n¥j lze sloºit. Za povrch povaºujeme vn¥j²í i vnit°ní £ást lodi. Ve²keré p°ebyte£né
�kapsy� a otvory vzniklé kv·li p°ehýbání nezapo£ítávej. Za lo¤ku se povaºuje ta, která vzniká úpravou
ve£erní£kové £epi£ky, nikoliv parník.

Sle£na Varieta p°inesla jednohubky a pochválila Franti²kovi lo¤ku. �Co si o tom myslí² ty?� oto£il se
pan Funktor na Franti²ka. �Já?� Franti²ek se po²krábal na hlav¥. �No já nevím. Mn¥ to p°ijde jako
n¥jaká nemoc.� �Ale jdi ty,� za²vito°ila sle£na Varieta zatímco drbala jednoho k·rovníka na h°bet¥,
�p°ece by tak roztomilá zví°átka nem¥la n¥jaké nemoci.� �Takhle to p°ece nefunguje,� kroutil hlavou
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Maxmilián. �Ale co kdyº z toho vznikne epidemie? Jak dále farmu utajíme?� pokra£oval Franti²ek.
�Má² pravdu. Pro jistotu bychom nem¥li farmu opou²t¥t, dokud to nevy°e²íme,� souhlasil pan Funktor.
�To snad ne!� rudnul op¥t Maxmilián, �kolik dní to asi m·ºe trvat?� Franti²ek se zamyslel a nakonec
pomalu °ekl: �Myslím, ºe by mohlo sta£it . . .

Úloha 6. Nech´ M je mnoºina n¥kolika p°irozených £ísel, které nemají v dekadickém zápisu nulovou
cifru. Pro libovolná dv¥ £ísla z M platí, ºe jejich sou£et je d¥litelný 9 a zárove¬ ciferný sou£et kaºdého
£ísla z M je men²í nebo roven 5. Ur£ete nejv¥t²í moºný po£et prvk· mnoºiny M .

. . . dn·.� Maxmilián se zhroutil. Sle£na Varieta posbírala plastové talí°ky od jednohubek a ²la je
umýt. Dvoj£ata Zlomkova ²la hrát stolní tenis. Franti²ek z·stal spole£n¥ s panem Funktorem a leºícím
Maxmiliánem sám. �Je²t¥ m¥ napadlo,� ozval se Franti²ek, �ºe bychom m¥li zví°ata izolovat, a´ to
nechytne n¥kdo z nás.� �Dobrý nápad,� p°ikývl pan Funktor a také se oto£il k odchodu. Franti²ek
zmaten¥ stál a rozhlíºel se okolo sebe. Pokr£il rameny a sedl si k leºícímu Maxmiliánovi. Je²t¥ nebylo
ani poledne. Do ticha zavanul jemný v¥t°ík a po²eptal Franti²kovi do ou²ka: �Jaký je sou£in . . . �
�Coºe?� rozhlédl se Franti²ek. Op¥t zavanul v¥t°ík, trochu siln¥ji: �Jaký je sou£in reálných £ísel . . . �
�Já nevím. Nekone£no?� podivil se Franti²ek. V¥t°ík se plácnul do £ela a je²t¥ siln¥ji zafoukal:

Úloha 7. Jaký je sou£in reálných £ísel a a b, který se nerovná 0, jestliºe se a nerovná −b a platí
1
a + 1

b = a+ b?

�Tohle nemám zapot°ebí,� zabru£el Franti²ek a na²tvan¥ se b¥ºel schovat p°ed p°icházející bou°kou.
S prvními kapkami se p°i°ítil i Maxmilián. �Jsem celej ²pinavej,� zahudroval a ²el si do kuchyn¥ umýt
ruce. Otev°el dve°e a následující pohled ho velmi vyvedl z míry. �Sle£no Varieto?� �Ano?� �Pro£
okusujete to umyvadlo?�

POKRA�OVÁNÍ VE 3. SÉRII
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