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Zadání 4. série
Termín odevzdání: 25. 2. 2019

V minulém díle jste £etli: Zv¥roléka° Píta vytvo°il sérum lé£ící pot°ebu jíst porcelán. Jediný problém
je, ºe vyrovnává v²echny, kdo ho poºili, na stejnou mentální úrove¬. Proto je farma plná mluvících
zví°at, která myslí jako pr·m¥rná sekretá°ka. Jája moºná trpí alkoholismem . . .

�Dobrá zpráva je, ºe uº opravdu ºádné zví°e porcelán neºere,� zhodnotil situaci Píta po obhlédnutí
farmy. �To je sice p¥kné, ale n¥kdo m¥ furt p°emlouvá, a´ zváºím zm¥nu ú£esu,� poukázala Pája
na²tvan¥ na jednoho k·rovníka. ��íkejte mi sle£no!� obo°il se k·rovník a odkrá£el si £istit k·ru.
�Myslím, ºe je uº nejvy²²í £as, abychom ²li v²ichni spát,� prohlásil se zívnutím pan Funktor. �Zítra
vstaneme brzy a v²echno vy°e²íme.�

Úloha 0. Popi² nejdivo£ej²í sen n¥kterého ze zam¥stnanc· farmy.

Franti²ek vstal a mezitím, co se ostatní snaºili dál p°ijít na to, co provedou se zví°aty, ²el na svoji
kaºdodenní obch·zku farmy, aby dal v²em tvor·m najíst. Pamatoval si den, kdy takto vstal a zjistil,
ºe je m·ºe nakrmit jedin¥ porcelánem, jako by to bylo v£era. Moºná to bylo tím, ºe se to teprve v£era
také stalo. Dnes byla v krmení jediná výjimka. P°edtím mu totiº ºádná zví°ata nekritizovala oble£ení.
Nejvíc se v²ak podivil, kdyº si v²iml skupiny danºr· poslouchajících jiného danºra-°e£níka.

Úloha 1. Skupina danºr· stála v °adách. Od nejbliº²í °ady se sm¥rem dozadu po£et jednotlivých
danºr· v °ad¥ zv¥t²oval. �ad bylo p¥t a po£ty v nich tvo°ily aritmetickou posloupnost. Víme, ºe sou£et
danºr· v prvních dvou °adách je roven po£tu danºr· v poslední nejvzdálen¥j²í °ad¥ zmen²enému o 1.
Také práv¥ 2 dvojice po£t· danºr· v jedné °ad¥ se li²í o 12. Kolik danºr· je v jednotlivých °adách?

Danºr-°e£ník zrovna promlouval k davu ohledn¥ jeho nápad· pro vylep²ení farmy. �M¥li bychom tu mít
vý°ivky!� zvolal. �A musely by být krásné a kulaté, ale tak, aby m¥ly rohy.� Franti²ek se pokusil p°ijít
na to, jak taková vý°ivka asi vypadá. �V kaºdém rohu by m¥lo být ideální místo pro jednoho danºra,�
pokra£oval °e£ník dál a obecenstvo souhlasn¥ mumlalo.

Úloha 2. Franti²ka nenapadl lep²í zp·sob, jak realizovat danºrovy p°edstavy, neº vý°ivka ve tvaru
pravidelného mnohoúhelníku. Velikost vnit°ních úhl· by m¥la být 156o. Kolik danºr· se do takové vý°ivky
vejde, jestliºe má být v kaºdém rohu práv¥ jeden danºr?

Kdyº se Franti²ek vrátil k hlavní budov¥, na²el tam sestry Zlomkovy a nervózního Maxmiliána.
�Franti²ku, tady jsi!� oto£il se na n¥j Maxmilián. ��e uº jsou zví°ata v podstat¥ v po°ádku? �ádná
epidemie, ºádné nebezpe£í, takºe bychom mohli jít mimo farmu, ne?� �To má² asi pravdu, blbý
°e£i uº od nich asi nechytneme,� zamyslel se Franti²ek. �Takºe mi trocha £asu zbyla!� zaradoval se Ma-
xmilián a rozb¥hl se k východu z farmy p°ímo do hustého lesa. P°ítomní pokr£ili rameny a Franti²ek
jen dodal: �V£era taky reagoval dost p°ehnan¥, kdyº jsme farmu uzavírali.� Sestry souhlasily a ²ly
op¥t n¥co hrát. Tentokrát m¥ly klobouk a spoustu kuli£ek. Zdálo se, ºe spolu nesoupe°í, coº Franti²ka
p°ekvapilo skoro stejn¥, jako danºr-°e£ník.
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Úloha 3. V klobouku se nachází 15 bílých kuli£ek a 18 £erných. Kaºdé kolo vytáhnou ob¥ sestry
po jedné kuli£ce. Pokud jsou kuli£ky stejné barvy, nahradí je jednou £ernou, pokud vytáhnou dv¥ kuli£ky
r·zné barvy, nahradí je jednou bílou. Jaká barva zbyde v klobouku jako poslední?

�Franti²ku!� vyru²il Píta Franti²ka z pozorování. �Poj¤ za mnou, n¥co ti ukáºu,� mávl sm¥rem k ve-
terin¥, kam se následn¥ oba vydali. Tentokrát Píta Franti²ka zavedl aº na zahradu. Franti²ek on¥m¥l
údivem. Zahrada byla poseta p°ekrásnými kv¥tinami. �Te¤ fakt nevím, jestli jsi léka° nebo botanik,�
prohlásil po chvíli. Píta se hrd¥ narovnal a vyloudil úsm¥v zadostiu£in¥ní. Franti²ek si v²iml, ºe podél
cesti£ky vedoucí zahradou jsou po obou stranách trojlístky ve dvou barvách: zelené blíº k cest¥, �alové
dál od cesty. �Takový trojlístkový palindrom,� pomyslel si.

Úloha 4. Zjisti, kolik je v²ech £ty°místných palindrom·, které jsou d¥litelné t°emi.

Píta ho zavedl dál do zahrady, aº do²li k obrovskému záhonu, který byl místo kv¥tinami porostlý celý
duhovým mechem. �Jmenuje se mozkovík, mohl by pomoct vrátit v²echna zví°ata zp¥t do normálu,�
vysv¥tloval Píta. �Jen doufám, ºe ho mám dost.�

Úloha 5. Záhon porostlý mechem m¥l tvar £ty°úhelníku. V rozích tohoto záhonu byly popo°ad¥ zara-
ºené ty£e - azurová, bílá, celkem zelená a duhová. Uprost°ed mezi azurovou a bílou ty£i je zasazený malý
kaktus a uprost°ed mezi celkem zelenou a duhovou ty£í je zasazený velký kaktus. Od malého kaktusu
k celkem zelené ty£i vede rovná zavlaºovací roura, stejn¥ tak od velkého kaktusu k bílé ty£i. V míst¥,
kde se roury k°íºí, je malé paraplí£ko, které ob¥ roury p·lí. Zárove¬ úhel, který paraplí£ko svírá s ma-
lým kaktusem a bílou ty£í, je pravý. Malý kaktus, duhová ty£ a azurová ty£ tvo°í trojúhelník, v jehoº
pat¥ vý²ky na stranu azurová ty£-malý kaktus z vrcholu v duhové ty£i náhodn¥ roste opu²t¥ná pampe-
li²ka. Vzdálenost mezi pampeli²kou a duhovou ty£í je 5 metr· a vzdálenost mezi bílou a azurovou ty£í
je 12 metr·. Jaký je obsah tohoto p°ekrásného záhonu?

�Myslím, ºe je ho dost. Pro£ je v·bec duhový?� zeptal se Franti²ek. Kdyº se mu nedostávalo odpov¥di,
oto£il se a spat°il Pítu, který te¤ stál o kousek dál a n¥co si zamra£en¥ mumlal s pytlíkem v ruce.
�Co to d¥lá²?� zavolal na n¥j Franti²ek. �Ále, mám tady semínka kantuelek zlatých a chci je vysadit
odd¥len¥ do stejn¥ velkých £tverc·, jen se nem·ºu rozhodnout do kolika.�

Úloha 6. Píta má 2551500 semínek kantuelky zlaté. Pouºít chce v²echna semínka a to práv¥ tak,
aby záhony kantuelek byly stejn¥ velké £tverce, tzn. vysadí kantuelky do °ad za sebe a po£et kantuelek
v °ádku musí být stejný jako po£et °ádk·. Kolika zp·soby m·ºe Píta semínka vysázet?

�Kantuelky zasadí² pozd¥ji, Píto. Te¤ mi °ekni, co s tím mozkovíkem,� doºadoval se na²tvan¥ Franti²ek.
�Sta£í, aby ho zví°ata sn¥dla,� pokr£il rameny Píta. �Kdyº jim °ekneme, ºe je to hubnoucí p°ípravek,
bude to raz dva.� Franti²ek p°ikývl a ²el vytrhnout koberec, který mech tvo°il. �Mám ho vzít v²echen?�
otázal se Píty. �Jasnajda,� souhlasil Píta, sroloval vytrhlý mech a hodil si ho na záda. U²klíbl se a plný
elánu vykro£il zp¥t k ohradám. Nad²ení se v²ak vytratilo, kdyº dorazili na místo. Na farm¥ vládl
naprostý chaos. Zví°ata pobíhala v²ude kolem a doºadovala se zavedení kaºdodenní manikúry. V²ichni
zam¥stnanci krom¥ chyb¥jícího Maxmiliána pobíhali také a snaºili se zví°at·m vysv¥tlit, ºe ani nemají
nehty. �A te¤ jim povídej n¥co o hubnutí,� podíval se Franti²ek na Pítu. V tom v²echen hluk p°ek°i£el
Jájin hlas: �Kdo z vás jako první najde trojici £ísel spl¬ující následující podmínky, dostane exkluzivn¥
i pedikúru!�
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Úloha 7. Nalezni v²echny trojice p°irozených £ísel (a, b, c), pro která platí abc = 1365 a zárove¬
hodnota výrazu:

a
1
b +

1
c

je celo£íselná.

Náhle se v²echna zví°ata uti²ila a snaºila se horliv¥ na n¥jakou trojici p°ijít. Píta se na Franti²ka
usmál a ²el propagovat mozkovník, který si zví°ata s radostí dala jakoºto p°edkrm p°ed vytouºenou
kosmetickou procedurou. V²ichni si oddychli a Pája v¥novala Jáje po°ádného placáka. �Ajéje,� u²klíbl
se nervózn¥ Píta. �Co zas?� obo°il se na n¥j pan Funktor. �Ale nic, jen se zdá, ºe zví°ata nabrala
po mozkovníku duhovou barvu.� V²ichni se naráz oto£ili na zví°ata a pak na Pítu, kterého intenzivn¥
probodli pohledem. Ze dve°í hlavní budovy se vykolébala postava s rozcuchanými vlasy. Zívla, pro-
táhla se a podívala se na zví°ata. �Jé, ta jsou krásná. O co jsem p°i²la?� usmála se sle£na Varieta,
která od svého uzdravení aº dote¤ spala. Následn¥ se polekala, kdyº se na ni v²ichni oto£ili se stále
probodávajícím pohledem. Mezitím se nad Maxmiliánem, stojícím na malé mýtince, vzná²el létající
talí°. . .

POKRA�OVÁNÍ V 5. SÉRII
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