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Zadání Druhé Série
Termín odevzdání: 9. prosince

V minulé sérii jste £etli: Mimozem²´an Carlos si myslí, ºe je v¥tev, a chce vraºdit v²e ºivé. Ukáºe
se, ºe to ve skute£nosti chce v¥tev Václavek, který se mu dostal do hlavy. Jeho psa Bagra ani jeho
sombrero to zas tak netrápí, Carlos v²ak neví kudy kam. Na²t¥stí Maxmilián v¥d¥l, kdyº do kotle házel
sv·j porcelánový hrnek a v²echny na farm¥ tak zachránil.

�A co mám podle vás s t¥mito informacemi d¥lat?!� rozk°ikl se Carlos na Václavka. �Klidn¥ mi tykej,�
poplácal Václavek Carlose po rameni a ode²el si prohlíºet scénu mrtvých v¥dc·.

Úloha 0. Napi² t°i moºnosti, co by m¥l Carlos s t¥mito informacemi d¥lat. Nápov¥da: �t¥mito infor-
macemi� jsou my²leny proslovy Václavka na konci minulé série.

�Fascinující!� zvolal Václavek. �Kdyº se podívá² na tu mýtinu, která je tém¥° dokonalý kruh, a vepí-
²e² jí £tverec, asi takhle,� za£al mávat postranními v¥tvemi p°ed obli£ejem Carlose, který za ním
neochotn¥ p°i²el, �a ten £tverec si p°edstaví² jako £tvere£kové pole 7×7, pak kaºdá hromada ostatk·
z mrtvých v¥dc· leºí práv¥ v jednom z t¥ch malých £tvere£k·. A ten velký £tverec m·ºe² rozd¥lit na
men²í £tverce nebo obdélníky o velikosti práv¥ tolika £tvere£k·, kolik kus· masa - t°eba tamhle vlevo
dole má² hlavu a nohu - je v té jediné hromad¥, která v daném £tverci nebo obdélníku leºí.� �Po£kej
faaakt?� vyvalil Carlos o£i na místo £inu.

Úloha 1. Jakým zp·sobem je pot°eba rozd¥lit velký £tverec na men²í £tverce a obdélníky tak, aby kaºdý
obdélník £i £tverec obsahoval práv¥ jedno takové £íslo, které ozna£uje po£et malých £tverc·, z nichº je
sám utvo°en?

�Fascinující!� zvolal Carlos. �Páni, celkem rychle ses p°enesl p°es fakt, ºe s tebou hovo°í zabijácká
v¥tev,� poznamenal Bagr. Carlos se zamra£il a up°en¥ se podíval na Václavka. Ten mezitím zni£ehonic
vytáhl po£íta£ a za£al n¥co psát. Carlos se je²t¥ zamra£en¥ji a up°en¥ji podíval na Bagra. �Jak?�
za²eptal, �Vºdy´ nemá prsty!� Bagr pokr£il rameny. Nebo alespo¬ ud¥lal n¥co, co se tomu nejvíc
v rámci moºností podobalo vzhledem k tomu, ºe je pes a na rozdíl od Václavka neovládá z°ejm¥
nadp°irozené schopnosti. �Hej Carlosi,� vytrhl Václavek Carlose z my²lenek, �poj¤ mi, prosím t¥,
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pomoct. Omylem jsem si smazal kousek kódu a m¥lo by to být n¥co s touto vlastností.� �A existuje
n¥co takového v·bec?� ozval se Bagr.

Úloha 2. Ukaºte, ºe existuje p°irozené £íslo, které se skládá pouze z jedni£ek a nul a je d¥litelné
2020. Úloha není programovací!

�Poslouchal jsi m¥? Omylem jsem to smazal, takºe to tam p°edtím bylo,� obo°il se na Bagra Václavek.
�Co te¤ v·bec d¥lá²?� zeptal se ho Carlos. Bagr jen znechucen¥ odfrkl a ²el se projít do lesa. �Snaºím
se p°ipojit ke své kame°e u farmy, abych zjistil, jak se vraºdící zví°ata ²í°í. N¥co je ale ²patn¥ a kamera
nefunguje,� pokr£il rameny Václavek a znovu Carlose p°ekvapil, ºe takovou v¥c jakoºto v¥tev dokáºe.
�Tady mám n¥jaké staré záznamy,� listoval videi Václavek.

Úloha 3. Zam¥stnanci farmy si rozd¥lovali peníze, co dostali od pana Funktora. Ten za kaºdou ze t°í
£inností dal dohromady n¥jakou £ástku pen¥z. Ur£i v²echny t°i £ástky, kdyº ví², ºe:

• Sle£na Varieta umyla polovinu nádobí, oloupala t°etinu brambor, posekala dv¥ p¥tiny zahrady a
dostala 142 K£.

• Franti²ek Komárek umyl taky polovinu nádobí, oloupal dv¥ t°etiny brambor, posekal polovinu
zahrady a dostal 195 K£.

• Maxmilián ud¥lal zbytek a dostal 13 K£.

Bagr se procházel lesem a podezírav¥ probodával pohledem kaºdou v¥tev. Byla to velmi intenzivní a
vy£erpávající £innost, vzhledem k £etnosti v¥tví v lesích, a tak se rozhodl probodávat v mysli Václavka
imaginární dýkou. Páni, on opravdu ²í°í morbidní my²lenky, pomyslel si. Najednou zjistil, ºe je nejen
my²lenkami jinde, ale zárove¬ netu²í, kde je doopravdy. Bloudil lesem aº do svítání a o to víc proklínal
tu proklatou v¥tev. Z my²lenek ho vytrhl aº náraz hlavou do vysoké betonové brány, jeº na sob¥ m¥la
zámek na kód. Na²t¥stí pro Bagra byla vedle napsána i poznámka ke kódu, z°ejm¥ na n¥j n¥kdo hodn¥
£asto zapomínal.

Úloha 4. {[(9−�) ∗�]− (1−�)} : 5 +�−� = 7
Dopl¬te na vynechaná místa £ísla 1 aº 9 tak, aby se zde kaºdé vyskytovalo práv¥ jednou a zárove¬
platila rovnost.

Bagr zadal kód a brána se otev°ela. Nep°ekvapilo ho, ºe za ní leºí rozlehlá farma, o které mluvil
Václavek. Co ho p°ekvapilo, byla spousta zmaten¥ pobíhajících zam¥stnanc·, kte°í by podle jeho
výpo£t· m¥li být mrtví. Takhle si on rozhodn¥ mrtvé lidi nep°edstavoval. Ani zví°ata nevypadala, ºe
by zrovna vraºdila. Místo toho vid¥l n mírumilovných minipakot.

Úloha 5. 718 má po d¥lení 100 zbytek n, ur£i £íslo n. Nesta£í vy£íslit, je pot°eba logické zd·vodn¥ní.

�Václave, Bagr je pry£ uº celé hodiny,� opakoval Carlos. �Václavku,� opravil ho vºdy Václavek a dál
si ho nev²ímal. �D°íve, neº opravím kamery, se nikam nehneme.� Carlos na protest pochodoval nap°í£
mýtinkou sem a tam, a£koliv byl k smrti unavený. Svou ch·zí opisoval jakousi osmi£ku, která vypadala
jako úhlop°í£ky a ramena lichob¥ºníku.
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Úloha 6. Máme zadaný lichob¥ºník a jemu kruºnici opsanou. Víme, ºe del²í základna má délku 7,3,
n¥které z ramen 4,8 a vzdálenost vrcholu známého ramene, který zárove¬ není vrcholem známé základny
a st°edu kruºnice je 3,65. Ur£ete délky obou úhlop°í£ek lichob¥ºníku.

�Taky bys mi místo toho chození mohl pomoct,� prohlásil Václavek. �Tob¥ uº nikdy!� za°val na n¥j
Carlos z druhého konce mýtinky a omdlel vy£erpáním. Václavek se dál nev²ímav¥ nimral v programech.
Byl si jist, ºe uº je opravdu blízko, ale poslední úkol mu záhadn¥ stále ne²el vy°e²it. Následn¥ si dokázal,
ºe to ani nelze provést, coº ho mátlo o to víc.

Úloha 7. M¥jme tabulku se 3 × 3 poli. Dokaºte, ºe nejde zaplnit £ísly 1 � 9 tak, aby sou£et £ísel v
kaºdém °ádku, sloupci ani úhlop°í£ce (v£etn¥ vedlej²ích) nebyl d¥litelný 3.

�Do háje, vºdy´ tam není 3, ale 13! Co je tohle za bezpe£nostní systém proboha?� vyk°ikl a vzbudil
tak Carlose. Ten nap·l je²t¥ ve snu p°isp¥chal k Václavkovi. �Jé, hele, Bagr!� zvolal radostn¥, kdyº ho
spat°il na monitoru, a usmál se na Václavka. Ten v²ak sed¥l s kamennou tvá°í tak, jak to dokáºou jen
v¥tve bez obli£eje. Carlos se znovu podíval na monitor a uv¥domil si, ºe Bagr je taky jaksi zaraºený a
jen nechápav¥ pozoruje procházející lidi kolem n¥ho. �Carlosi, °ekl bys o t¥chto lidech, ºe jsou mrtví?�
zeptal se náhle Václavek. �Hmm, ne, °ekl bych, ºe mrtví nejsou,� pokr£il rameny Carlos. �Tak oni
nejsou mrtví,� opakoval Václavek. �No asi ne, no,� potvrdil znovu Carlos. �A jsi si jist?� ujistil se
pro jistotu Václavek. �Opravdu si nemyslím, ºe by mrtvý £lov¥k hladil Bagra a on si to nechal líbit,�
zauvaºoval Carlos a Václavek v reakci rozmlátil po£íta£ a ode²el se o samot¥ vyplakat. . .

POKRA�OVÁNÍ V P�Í�TÍ SÉRII
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