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Zadání 5. série
Termín odevzdání: 8. 4. 2019

V minulém díle jste £etli: Píta to zas pokazil. Sice dal zví°at·m mozkovník, podivnou rostlinu podobnou
mechu, který odstranil schopnost mluvit. Zato je ale zbarvil do duhova. Zam¥stnanci za£ínají být
uº opravdu zoufalí. Zoufalý je i Maxmilián, kterému se v lese nad hlavou vzná²í létající talí°.

�Píto, podívej,� vzal pan Funktor Pítu kolem ramen, �chápu, ºe se nám snaºí² pomoct, ale v tuto chvíli
bychom to moºná m¥li p°evzít my.� �Co tím chcete °íct?� podivil se Píta. ��e má² jít zp¥t na veterinu
a p¥stovat si tam kaktusy!� vy²t¥kl pan Funktor a nasupen¥ odkrá£el pry£. �Ale co bude se zví°aty?�
podíval se Píta smutn¥ na ostatní.

Úloha 0. Vymysli dva moºné scéná°e, které by se mohly stát zví°at·m, pokud by jim z·stala duhová
barva.

�Neboj, n¥co vymyslíme,� snaºil se Pítu ut¥²it Franti²ek, ale Píta uº byl my²lenkami u svých kaktus·.
�Nevid¥ly jste Maxmiliána?� zeptal se Franti²ek dvoj£at. �Bohuºel, naposledy kdyº jsi mu dovolil p°ed-
£asn¥ opustit farmu,� odpov¥d¥la Pája a vytáhla pár karet. Franti²ek ²el hledat kartá£ na k·rovníky.

Úloha 1. Máme p¥t karet s £ísly 3, 4, 5, 6 a 7. Pája si z nich vybrala t°i karty a Jája zbývající dv¥.
Ob¥ dívky vynásobily hodnoty svých karet. Sou£tem t¥chto dvou sou£in· je prvo£íslo. Ur£i sou£et hodnot
Pájiných karet.

T°i noci zpátky. . .

Maxmilián se op¥t probudil kolem p·lnoci a nemohl usnout. Vzal si proto hrnek s horkým kakaem
a vykro£il na dal²í ze svých no£ních procházek kolem farmy. Tentokrát narazil na malou mýtinku
tvaru dokonalého kruhu. P°ikr£il se u jednoho ke°e, protoºe na mýtince bylo p¥t podivných postav,
jeden pes a jeden kotel plný sv¥télkující tekutiny.

Úloha 2. Uprost°ed louky ve tvaru kruhu stojí kotel. Na okraji louky leºí pes a od kotle je vzdálený
4 metry. T°i postavy stojí u kotle. Zbylé dv¥ postavy stojí taktéº na okraji louky a pes s nimi tvo°í
trojúhelník tak, ºe sou£et vnit°ních úhlu v tomto trojúhelníku u daných dvou postav je roven úhlu
u leºícího psa. Jak jsou od sebe postavy na okraji louky vzdáleny?

�Máte zbývající p°ísadu?� otázala se nejvy²²í postava zahalená v £erném plá²ti, zatímco zbylé £ty°i
m¥ly bílé plá²t¥ jako v¥dci. �Samoz°ejm¥, tady,� odpov¥d¥l muºský hlas a majitel onoho hlasu podal
cizinci v £erném plá²ti lahvi£ku. �Ú£inek se v plné mí°e dostaví za 24 hodin. Do té doby se projeví,
jen pokud bude v blízkosti snadný podn¥t,� dívala se postava v £erném na kotel. Maxmilián se nemohl
rozhodnout, zda hlas pat°í muºi £i ºen¥. �Promi¬te, ale co p°esn¥ ºe to bude d¥lat?� zeptal se jeden
z v¥dc·. �To vám hned názorn¥ ukáºu, jen co p°idám poslední dv¥ p°ísady,� usmála se postava v £erném
a vysypala obsah malé lahvi£ky do kotle.
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Úloha 3. V¥dci m¥li za úkol do oné lahvi£ky p°ipravit sm¥s hamónia a radikália. Do sm¥si dali
25 kuli£ek hamónia, p°i£emº 100 kuli£ek váºí 100 gram·. Radikálium m¥lo tvo°it 58 % celkové hmotnosti
sm¥si a 100 kuli£ek radikália váºí 150 gram·. Kolik kuli£ek radikália musí v¥dci p°idat do sm¥si?

�To byla zatím jen první p°ísada, druhá je zde,� vytáhla postava z kapsy mokrý rudý kus hmoty. �Obsah
tohoto kotle zanedlouho rozprá²ím nad zví°aty zdej²í tajné farmy,� u²klíbla se a hodila hmotu do kotle.
�V¥c, která je do lektvaru p°idána jako poslední, ur£uje, co budou in�kovaní ºrát. P°edvedu na svém
psovi, který jiº sn¥dl n¥jaké radikálium, takºe nebudete muset £ekat celý den.� Postava nabrala trochu
tekutiny do spreje a po²plíchala psa. Ten vzáp¥tí sko£il na jednoho z v¥dc· a rozerval ho na kousky.
�Zapomn¥l jsem °íct, ºe ta v¥c, co jsem do kotle hodil, bylo lidské maso,� prohlásila s klidem postava
v £erném. �Aha, takºe je to p°eci jen taky muº!� pomyslel si Maxmilián, ale z my²lenek ho vyvedl
st°íkanec krve p°ímo na jeho obli£ej.

Úloha 4. Nebohé bezejmenné v¥dce ozna£me A,B,C a D. Po£et vte°in, které psovi trvaly, neº
jednotlivé uboºáky zmasakroval, ozna£me a, b, c a d. Ur£i, kolik vte°in trvala muka jednotlivých v¥dc·,
jestliºe platí:

5a− 5c+ 17b+ 13 = 500− d

4a+ 2c− 7d+ 60 = 0

2a− 38 = 100− c

5a− 28 = 300− d

�Hodný kluk,� pochválil psa muº v £erném. �Te¤ uº m·ºeme kone£n¥ aktivovat dron a vyslat ho
nad farmu� usmál se na n¥j. Maxmilián koukl na kotel, pak na blíºící se dron, poté na sv·j hrnek
kakaa a nakonec na kusy masa v²ude kolem. Bez ostychu dopil poslední zbytky kakaa, s chutí se olízl
a hodil hrnek do kotle. Zatímco dron nasával obsah kotle, cizinec i se svým psem se odebrali k odchodu.
Poslední, co Maxmilián zaslechl, byl cizinc·v hlas promlouvající ke psovi: �Za zhruba 60 hodin odletíme.
Nap°ed ale musím vy°e²it jeden matematický seminá°, co jsem na téhle planet¥ na²el. Je fakt zajímavý
a má p¥kný p°íb¥h, ale taky je docela t¥ºký. Neví² náhodou. . .

Úloha 5. Kolik existuje trojciferných £ísel takových, ºe po odd¥lání jakékoliv cifry bude vzniklé £íslo
dávat po d¥lení t°emi zbytek 1? �

Skoro sou£asnost. . .

Maxmilián utíkal lesem a snaºil se najít onu mýtinku. Aº nyní za£al víc p°emý²let nad událostmi oné
noci. Myslel na ztrátu svého oblíbeného hrnku. Byl totiº unikát mezi zbylými r·ºovými hrnky sle£ny
Variety. Také p°emý²lel, jaktoºe pes nesn¥dl i svého pání£ka. �Prý odlet¥t,� °íkal si, �ale jak to myslel?
Má snad sv·j vrtulník?� V tu chvíli usly²el silný hluk, a tak se za ním vydal. Vzáp¥tí zjistil, ºe cizinec
nemá vlastní vrtulník, nýbrº vlastní létající talí°. Stál na mýtince a koukal p°ímo nad sebe, jak se talí°
vzdaloval a v n¥m i záhadný muº se psem. �Hm, tak to jsem nestihl,� pokr£il rameny a ²el zase zpátky.
Mezitím na farm¥ Franti²ek na²el kartá£ na k·rovníky.
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Úloha 6. Kartá£ má tvar rovnoramenného trojúhelníku se ²pi£kou ve vrcholu, kde se setkávají jeho
ramena svírající úhel 45o. Kartá£ má £erné a bílé ²t¥tiny. �erné zabírají plochu vepsaného £tverce, který
je znázorn¥n na obrázku a který má obsah 49cm2. Kolik cm2 zabírají £erné a bílé ²t¥tiny dohromady?

Kdyº Maxmilián dorazil na farmu, bylo tam podez°elé ticho. �Maxmiliáne!� p°eru²ila klid Jája svým
pisklavým hlasem. �Neuv¥°í², co se stalo!� �V¥° mi, ºe uv¥°ím uº £emukoliv,� zamumlal Maxmilián.
�Hrály jsme takhle s Pájou karty a Franti²ek furt v²echny otravoval, jestli neví, kde je kartá£ na k·rov-
níky. �e prý kdyº uº nemá co d¥lat, tak se zas chce vrátit ke svým povinnostem, ale ºe uº dlouho
nekartá£oval ºádného k·rovníka ani jiné zví°e a nem·ºe tudíº najít sv·j kartá£. Pak ho kone£n¥ na²el
a chvíli na to jsme v²ichni sly²eli jekot jak od malý holky.� �Zajímavé, tomu opravdu nev¥°ím,� tvá°il
se Maxmilián zaujat¥. �Ale ne, to není v²echno! Ten jekot byl samoz°ejm¥ Franti²ek. Vykartá£oval
totiº z prvního k·rovníka jeho duhovou barvu! Ostatn¥, te¤ jsou v²ichni na st°e²e a £istí zbylé fénixy,
poj¤,� vzala Jája Maxmiliána a táhla ho do schod·.

Úloha 7. Hlavní budova má 6 pater a schody na st°echu. Na pravé a levé stran¥ kaºdého patra
jsou schodi²t¥. Zárove¬ v budov¥ lze pouºít výtah, který dokáºe vyjet aº na st°echu. Kolika zp·soby
se m·ºeme dostat z prvního patra na st°echu, jestliºe výtahem musíme ujet alespo¬ jedno patro, p°i£emº
rozli²ujeme pravé a levé schodi²t¥? (nap°íklad pokud p·jdeme z prvního patra do t°etího nejprve pravým
a pak levým, cesta nejprve levým a aº potom pravým schodi²t¥m je odli²ná).

�Maxmiliáne!� zamával na n¥j Franti²ek. �Pro£ na m¥ dnes musí v²ichni furt °vát?� litoval se Ma-
xmilián. �Podívej, jako nový, totiº starý,� ukázal na posledního fénixe, kterého práv¥ dokartá£oval.
��koda, ºes tu nebyl, uºili jsme si spoustu legrace,� zá°il radostí Píta. �A dokonce jsme moºná vid¥li
UFO!� zvolala stejn¥ nad²en¥ Pája. �Fascinující,� odv¥til Maxmilián. Na st°echu ve²la sle£na Varieta
s tácem plným r·ºových hrnk· s výborným kakaem. �Cht¥la jsem vzít tv·j hrnek, ale nena²la jsem
ho,� °ekla omluvn¥ sle£na Varieta, kdyº Maxmiliánovi podávala hrnek. �Stejn¥ by m¥ zajímalo, pro£
ta zví°ata za£ala ten porcelán jíst,� dumal pan Funktor. Maxmilián se podíval na sv·j r·ºový hrnek
a usrkl kakaa. �To se asi nikdy nedozvíme,� pokr£il rameny Franti²ek.
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