
KoMáR - Zadání 3. série �kolní rok 2018/2019

Zadání 3. série
Termín odevzdání: 14. 1. 2019

V minulém díle jste £etli: V²echna zví°ata na farm¥ nyní ºerou porcelán. Ze v²ech teorií je nejprav-
d¥podobn¥j²í p°í£inou záhadná nemoc. Tato nemoc se jiº p°enesla na prvního £lov¥ka, sle£nu Varietu,
která byla p°istiºena p°i okusování porcelánového umyvadla. . .

�Sle£no Varieto,� °ekl ustaran¥ pan Funktor, �musíte te¤ z·stat v posteli a nikam nechodit, po²leme
k vám Pítu.� �Pítu? Pítu Gorase?� podivil se Franti²ek, �ale vºdy´ ten je zv¥roléka°.� �A taky jediný
£lov¥k, který by se dal tady na farm¥ za léka°e povaºovat. Jak uº bylo °e£eno, nikdo nesmí opou²t¥t
farmu.�

Úloha 0. Vymysli alespo¬ p¥t v¥cí, které Píta Goras d¥lá, aby se zabavil, kdyº zrovna ne°ádí ºádná
epidemie u zví°at.

Franti²ek s panem Funktorem vy²li ven za dvoj£aty Zlomkovými a Maxmiliánem. �N¥kdo musí rychle
dob¥hnout pro Pítu. Kdo je mladý, ten je hbitý, ne? No tak ²up ²up, kdo je z vás nejmlad²í?� snaºil
se je popohnat pan Funktor.

Úloha 1. Jája °íká: �Jsem nejstar²í.� Pája na to reaguje: �Nejsem ani nejmlad²í ani nejstar²í.�
Franti²ek povídá: �Nejsem nejmlad²í.� Maxmilián dopl¬uje: �Jsem nejmlad²í.� N¥kdo z nich lhal. Kdo
z nich to byl? Své tvrzení °ádn¥ zd·vodni.

�Tohle je absurdní, jen ztrácíme £as,� podotkla Pája a vyst°elila k nedaleké veterin¥. Vpadla do dve°í
a srazila se s Pítou. �Nazdar Pájo!� p°ivítal ji. �Rád t¥ zase vidím, podívej, co jsem vyp¥stoval,�
ukázal na kv¥tiná£ kaktus· pod oknem. �Jsou moc p¥kné, Píto, ale docela te¤ sp¥chám.� p°e²lapovala
nervózn¥ Pája. �Nojo, já vím, zví°ata ºerou porcelán, ale podívej na tenhle skvost! No není to úplná
nádhera?� �Je, Píto, ale máme te¤ naléhavou situaci, ví², sle£na Varieta. . . � �Je²t¥ to není dokonalé,
chci tam p°idat tohle krásné srdí£ko.�

Úloha 2. Kv¥tiná£ s kaktusy má p°i pohledu seshora tvar rovnoramenného trojúhelníku, jehoº zá-
kladna se celá dotýká zdi pod oknem. Z rohu kv¥tiná£e, který se zdi nedotýká, jde rovn¥ okrasná stuha aº
po okraj kv¥tiná£e. Stejn¥ tak z jednoho ze zbylých dvou roh· kv¥tiná£e jde jiná stuha rovn¥ aº po okraj
kv¥tiná£e. Ob¥ stuhy p·lí úhly, které jsou v rozích, odkud stuhy vychází. V míst¥, kde se stuhy k°íºí,
je zapíchnutý okrasný ²pendlík. Do t°etího rohu, kde není ºádná stuha, chce dát Píta srdí£ko tak, aby
jeho cíp celý roh zapl¬oval. Jak velký úhel musí Píta cípu srdí£ka dát, jestliºe úhel naproti prázdnému
rohu, který svírají stuhy, je 120o?

�Píto!� chytla Pája zv¥roléka°e za rukáv a táhla ke dve°ím. �Sle£na Varieta uº taky ºere porcelán,
asi to chytla od n¥jakého zví°ete.� �Tak to je váºné,� zarazil se Píta, �pro£ jsi mi to ne°ekla d°ív?!�
Pája zakoulela o£ima a oba vyb¥hli z domu. Kdyº dorazili k hlavní budov¥, Pája zavelela: �Ty jdi
za sle£nou Varietou, já donesu n¥jaké jídlo.� Poté ve²la do kuchyn¥ a uvid¥la Maxmiliána, jak se ²´ourá
v hodinách, které ukazovaly 2:02. �Franti²ek si st¥ºoval, ºe se zastavily,� vysv¥tloval. �Te¤ to s nimi
nevypadá o moc líp,� usmála se Pája.

1



KoMáR - Zadání 3. série �kolní rok 2018/2019

Úloha 3. Nalezni v²echna trojciferná £ísla, která jsou st°edov¥ soum¥rná, bráno napsané digitáln¥
(nap°íklad 202), a zárove¬ jsou d¥litelná devíti.

Pája donesla do pokoje sle£ny Variety kovový tác obloºený zeleninou a sýry. Krom¥ Píty tu byl i Fran-
ti²ek a Jája. �Tak jak to vypadá?� zajímala se Pája. �Prohlédl jsem sle£nu Varietu a na²el za jejími
nehty zbytky k·ry z k·rovník·. Zdá se, ºe u nich nemoc vypukla jako první. Myslím, ºe uzdravující
sérum musí obsahovat DNA k·rovník· i sle£ny Variety, jakoºto nejinteligentn¥j²ího zví°ete, které tuhle
nemoc dostalo.� �Pche, zví°ete?� odfrkla uraºen¥ sle£na Varieta a oto£ila se na druhý bok. �Také jsem
k·rovníky b¥hem zkoumání rozd¥lil do t°í skupin podle stupn¥ onemocn¥ní.�

Úloha 4. K·rovníci ve skupin¥, kterou Píta ozna£il £íslem II, tvo°í 6
5 k·rovník· jako skupinu I.

K·rovník· ze skupiny ozna£ené £íslem III je o 12 mí¬ neº k·rovník· ve skupin¥ II. Pro jednu ze skupin
platí, ºe pokud vyndáme takový po£et k·rovník· abychom m¥li jistotu, ºe mezi nimi budou t°i k·rovníci
s tímto stupn¥m onemocn¥ní, zbyde v ohrad¥ 12 k·rovník·. Zjisti, o který stupe¬ onemocn¥ní jde,
víte-li, ºe zcela zdravých k·rovník· je víc neº ob£asn¥ problémových a nejvíc je k·rovník· s nejvy²²ím
stupn¥m nemoci.

�Myslím, ºe bychom tyto skupiny m¥li od sebe odd¥lit, a´ se nenakazí ti stále zdraví k·rovníci,�
pokra£oval Píta. �Dobrý nápad, �p°itakal Franti²ek, �hned se na to s dvoj£aty vrhneme.� �Já zatím
sko£ím pro pot°ebné ingredience a namíchám sle£n¥ Variet¥ to sérum,� volal za b¥hu Píta.

Úloha 5. Ohrada k·rovník· má tvar lichob¥ºníku. Jája s Pájou natahovaly lana spojující st°edy
dvou sousedních stran ohrady, kde následn¥ zatlu£ou d°ev¥ná prkna, zatímco Franti²ek hlídal k·rovníky.
Dokaº, ºe vzniklý prostor ohrani£ený lany je rovnob¥ºník.

Doprost°ed nahnali zdravé k·rovníky a do rohových £ástí nemocné. Kdyº byli s prací hotovi, vrátili
se do pokoje sle£ny Variety. S radostí zjistili, ºe se práv¥ láduje uzeným sýrem a p°ikusuje okurek.
Vedle její postele stál uº i pan Funktor a Maxmilián. Píta se usmíval od ucha k uchu. �Funguje to!�
zvolal nad²en¥, �te¤ musíme vyrobit více séra pro v²echna zví°ata.� �Nejd°ív bychom ten úsp¥ch ale
m¥li zapít!� zavýskla Jája a odb¥hla do kuchyn¥. Po chvilce dotáhla deset �a²ek vína a Píta vyvalil o£i:
�To je chce² vypít v²echny?� �Samoz°ejm¥, ºe ne,� mrkla Jája na Páju, �nemohla jsem si jen vybrat.
Kterou bys otev°el ty?� �Tak to n¥jak p¥kn¥ vylosujeme. Nejd°ív je o£íslujte od nuly . . .

Úloha 6. . . . a pak vyberte tu �a²ku, která má na sob¥ stejné £íslo, jako je poslední cifra sou£tu
druhých mocnin prvních 123 p°irozených £ísel.� Fla²ku s jakým £íslem nakonec otev°eli?

Po krátkém veselí se zas dali v²ichni do práce a podle Pítova receptu d¥lali sérum pro zbytek farmy.
Získávání ingrediencí byla náro£ná práce, ale nikdo, krom¥ sle£ny Variety, které po°ád n¥kdo ²kubal
vlasy, si nest¥ºoval.

Úloha 7. Zajímavostí séra je, ºe sou£et d¥litel· £ísla udávajícího po£et ingrediencí je zárove¬ £íslo
zna£ící po£et mililitr· séra, které z t¥chto ingrediencí je. Zam¥stnanci zatím vyrobili 13740 ml séra
a pouºili lichý po£et ingrediencí, který není d¥litelný t°emi. Kolik ml séra cht¥jí získat, jestliºe pot°ebují
t°ikrát tolik ingrediencí?
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Jakmile výrobu dokon£ili, dali kaºdému nemocnému zví°eti sérum. Poslední byly na °ad¥ minipakoty.
Kdyº jim Franti²ek hodil bor·zky, spokojen¥ je sn¥dly. Oto£il se na zam¥stnance a po celém dni
vy£erpán se unaven¥ usmál: �Funguje to.� �Jo, funguje to,� ozvalo se za jeho zády. V²ichni se po sob¥
podívali a kr£ili ramena, ºe oni to ne°ekli. Franti²ek se tedy oto£il zp¥t a jeho pohled se st°etl s jednou
minipakotou. �Co na m¥ tak zírá², dej mi dal²í bor·zky,� prohlásila rozzloben¥. �Já chci taky,� °ekla
jiná. �A já chci r·ºové ²aty a podpatky!� ozval se opodál n¥jaký fénix. �A °íkejte mi sle£no,� prohlásil
nafoukan¥ jeden danºr. Najednou se farmou rozléhaly hlasy zví°at ºádající tohle a tamto a zam¥stnanci
na to koukali s otev°enou pusou. Aº na Maxmiliána, ten jen znechucen¥ prohlásil: �No to je výborné,
to te¤ v²echna zví°ata budou otravn¥j²í verze sle£ny Variety?�

POKRA�OVÁNÍ VE 4. SÉRII
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