2. série IV. roèníku kategorie JUNIOR
Øe¹ení zasílej do 25. listopadu 2005

Sluneèní paprsky se opatrnì vkrádaly do pracovny Báøina tatínka v Centrální vìdecké knihovnì. Nikomu ze tøí kamarádù se vùbec vstávat nechtìlo.
Byly pøece prázdniny a to ka¾dý správný ¹kolák pìknì vyspává. Matìje, Báru
a Kosa ale èekaly dùle¾ité úkoly. Nesmìli promarnit ani chvilièku. Lidstvu
hrozilo dìsivé nebezpeèí.
þKluci, vstávejte, máme nejvy¹¹í èas,ÿ budila Matìje a Kosa Bára. þTrochu se nasnídáme a hned vyrazíme.ÿ
þCo myslíte, kam bychom se mìli podívat dneska?ÿ ptal se Matìj.
þØekl bych, ¾e máme je¹tì spoustu práce v Øecku,ÿ pøemý¹lel Kos. þTam
byly vlastnì polo¾eny základy matematiky a v¹ech ostatních vìd.ÿ
þTo je pravda, ovìøíme si to u Moudrovouse,ÿ vyndavala Bára zrcátko.
þMáte pravdu, moji milí, dnes vás èeká náv¹tìva velkého Eukleida1 !ÿ
pøivítal je èarodìj.
þTak to musíme zase do prvního poschodí,ÿ vysvìtlovala Bára.
þAle tentokrát se musíme líp koukat pod nohy,ÿ vzpomínal Matìj na
vèerej¹í pád pod podlahu.
Sbalili si své vìci a vydali se znovu do prvního patra, do oddìlení øeckých losofù. Moudrovous jim mezitím líèil, co Zlovus provedl Eukleidovi.
Vzhledem k tomu, ¾e Eukleides, autor slavných Základù, dal svìtu vzor, jak
budovat vìdecké teorie, byl Zlovusùv kousek stra¹livý. Nechal toti¾ Eukleida
uvìznit a tak mu zabránil v jeho díle. Tím by mohlo lidstvo zaostat ve svém
vývoji o dva tisíce let. Nastra¾il to tak, ¾e císaø nechal Euklida za jeho þmarnivé poèínání v matematiceÿ zavøít do sklepení a má v úmyslu spálit jeho
svitky.
þBáro, tohle je ta správná kniha,ÿ pøipravoval Matìj sáèek s dìjovým
prá¹kem a poprá¹il jím první stránky.
Ocitli se pøed alexandrijským Múseiem.2 Kamarádi si nevìdìli pøíli¹ rady,
jak Eukleida osvobodit.
þNejlep¹í bude, kdy¾ se dostaneme pøímo k císaøi a vyprosíme Eukleidovi
milost,ÿ navrhoval Kos.
1 Øecký

matematik, který ¾il kolem r. 365-300 pø. n. l.; Je autorem tøináctisvazkového

díla Základy, které je nejspí¹ doposud nejvydávanìj¹í knihou po Bibli.

2 Múseion

byl slavným vìdeckým centrem a velkolepou knihovnou starovìkého mìsta

Alexandrie, které zalo¾il Alexandr Veliký na severu dne¹ního Egypta.
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þAle jak se k nìmu dostaneme?ÿ pøemý¹lel Matìj, þmohli bychom se
vydávat za uèence z dalekých zemí a nachytat ho na nìco z budoucnosti.ÿ
þTo by mo¾ná ¹lo, ale musíme být opatrní,ÿ pøipomínala v¹em Bára, þpo
nás se musí historie odehrát tak, jako bychom tu nikdy nebyli, nebo aspoò
skoro nebyli.ÿ
Vstup do paláce probìhl hladce. Ujal se jich nìjaký voják a vedl je k
císaøi. Do¹el s nimi do velké pøedsínì a dával pokyny nìjakému slou¾ícímu.
þUèenci,ÿ zaèal se smát, þtak to bude mít císaø radost.ÿ Chechtal se jak
pominutý a voják s ním. Kamarádi na sebe nechápavì koukali. þJsem zvìdav,
jestli je jen vy¾ene, nebo je pøedhodí lvùm, mívá po tom lep¹í náladu.ÿ
Zdálo se, ¾e se nachomítli k nìèemu, po èem a¾ tak neprahli. Císaø chodil
sem a tam, rozbíjel krásné vázy a zlostnì nadával na Eukleida.
þAha, dal¹í uèenci,ÿ spustil císaø a Matìj, Bára i Kos se hluboce poklonili.
þTo jsem zvìdav, co mi povíte. Ten zpropadený Eukleides a jeho povy¹ování.ÿ
þPromiò, císaøi, povìz nám, co se stalo,ÿ osmìlila se Bára.
þVíte dobøe, co se stalo, Eukleides se rouhal bohùm. V¹ude vykøikoval,
¾e je nekoneènì mnoho prvoèísel a to rozlobilo mocného Dia, proto¾e takové
pravdy mù¾e znát jen bùh. Ale Eukleides si nedal øíct a tak se Zeus zaèal
mstít. Su¾uje moøe hroznými bouøemi. Dal jsem Eukleida uvìznit a slíbil
jsem, ¾e spálím jeho svitky, ale Dia to neusmíøilo. Pak se mi zjevila Pallas
Athena a zadala mi úkol. Pokud ho vyøe¹ím, bohynì Dia uprosí. Pokud ho
nevyøe¹ím, nesmím s Eukleidem nijak nakládat a jsem zatracen.ÿ
Kamarádùm bylo jasné, ¾e to nebyl ¾ádný Zeus, ale Zlovus. Na¹tìstí zasáhl i Moudrovous, jako Pallas Athena.
þMohli bychom ti s tou úlohou pomoci?ÿ neváhal Matìj.
þSnad proto jste tady! Pokud mi poradíte správnì, splním vám jakékoli
pøání. Pokud si ale rady vìdìt nebudete, hodím vás lvùm, u¾ mám dost v¹ech
tìch vandrákù, kteøí mì jen zdr¾ují.ÿ
J-IV-2-1
Nachází se mezi èísly

9; 98; 987; :::; 9876543210; 98765432109; 987654321098; ::: atd:
nìjaké prvoèíslo? Své tvrzení zdùvodnìte!

Nebyla to jednoduchá úloha. Kamarádi se sesedli a dali se do uva¾ování.
Jak to mají zjistit, kdy¾ je tìch èísel nekoneènì mnoho? Vzpomínali, jaká
znají pravidla pro dìlitelnost. Pomalu si ujasòovali, která z èísel jsou nìèím
dìlitelná. A nakonec úlohu úspì¹nì vyøe¹ili!
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þJsem mile potì¹en, ¾e jsem se ve vás mýlil,ÿ uznale pokyvoval císaø
hlavou. þDobøe zva¾te, jakou chcete odmìnu.ÿ
Kamarádi nic zva¾ovat nemuseli. Odmìna byla jasná.
þChtìli bychom, abyste propustil Eukleida,ÿ nezaváhala Bára.
þCo¾e?!ÿ zaburácel císaø, þToho ¹ejdíøe, toho nièemu? Nikdy!ÿ
þAle slíbil jsi, ¾e nám splní¹ jakékoli pøání, kdy¾ úlohu vyøe¹íme, a my ji
vyøe¹ili,ÿ nedal se Matìj.
þAno, ale takové pøání, které mohu splnit.ÿ
þAle v¾dy» toto pøání splnit mù¾e¹,ÿ namítl Kos. A dodal: þJsi pøece
císaø.ÿ
Císaø chvíli pøecházel ti¹e po komnatì. Teprve teï si kamarádi uvìdomili,
¾e nemohl být o moc star¹í, ne¾ oni sami.
þDobrá, propustím ho, ale jedinì, kdy¾ vyøe¹íte je¹tì jednu úlohu.ÿ
þTo jsme si ale nedomluvili,ÿ namítal Kos.
þNo, víte, já se s Eukleidem nemù¾u setkat, dokud nebudu znát øe¹ení
téhle úlohy. On by si pak myslel, ¾e jsem ho zavøel kvùli tomu, ale to bylo
opravdu kvùli Diovi.ÿ
þU¾ to chápu, Eukleides je tvùj uèitel a ty musí¹ dodìlat domácí úkol,ÿ
smála se Bára. þTak sem s ním!ÿ
J-IV-2-2
Je dán ètverec ABC D a bod X na jeho stranì BC . Jaký je pomìr obsahu
trojúhelníku ABX ku obsahu ètverce ABC D , kdy¾ obvod trojúhelníku ABX
je ku obvodu ètverce ABC D v pomìru

3 : 4?

þMusím uznat, ¾e Eukleides si na tebe vymyslel pìknou úlohu,ÿ usmíval
se Kos. þNemù¾eme ji ale vyøe¹it jen tak a pak ti dát øe¹ení. To by nebylo
fér. Vyøe¹íme ji spoleènì.ÿ A tak se dali do øe¹ení i s císaøem. Bylo znát,
¾e je ¾ákem jednoho z nejvìt¹ích matematikù v¹ech dob. Kdy¾ byli s úlohou
hotovi, císaø dodr¾el slovo a poslal sluhy, aby Eukleida propustili.
Zanedlouho se vrátlili, ale bez nìj.
þKde je?ÿ ptala se Bára.
þEukleides dìkuje císaøi za jeho laskavost. Mám ale vyøídit, ¾e odchází do
ústraní a matematice se ji¾ vìnovat nebude, aby nepohnìval císaøe a mocné
bohy,ÿ vyøizoval sluha vzkaz.
þTen palièák, já mu uká¾u!ÿ rozkøièel se císaø.
þSpí¹ by ses mu mìl omluvit. Jeho matematika bohy jistì nepohnìvala,
spí¹ naopak. Proè myslí¹, ¾e ti Pallas Athena zadala tu úlohu. Myslím si,
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jestli to spí¹ nebyla od bohù zkou¹ka, jak obstojí¹,ÿ spekuloval Matìj.
þTo by mohla být pravda, ale co teï?ÿ vydìsil se císaø.
þPo¹li pro Eukleida a omluv se mu, hroznì jsi mu ukøivdil,ÿ navrhoval
Kos.
þJá, císaø, ¾e se mám omlouvat?ÿ pýøil se.
þTo je¹tì ¾ádnému císaøi neublí¾ilo, spí¹ naopak. Alespoò doká¾e¹, ¾e si
moudrosti vá¾í¹ a tak nejlépe bohy uctí¹,ÿ pokraèoval Kos.
þVí¹ co, napi¹ mu dopis a my mu ho odnesem,ÿ napadlo Matìje.
Tak se císaø dal do psaní, opatøil dopis peèetí a vypravil poselství k Eukleidovi. Kamarádi se vydali do ulic Alexandrie. Kde ale Eukleida hledat?
Poptali se po okolí a jeden mládenec je odvedl k pìknému bílému domku.
þTak vy mi nesete dopis od císaøe?ÿ pøijal je Eukleides. þJe mi líto, ale
já se tam u¾ nevrátím. Mám s matematikou jen potí¾e.ÿ
þTo pøece nemù¾ete! V¾dy» je je¹tì tolik problémù, které musíte vyøe¹it,ÿ
namítala Bára.
þTo je pravda, ale ve vìzení jsem v¹e zapomnìl, a vymý¹let to znovu se
mi nechce.ÿ
þTomu nevìøíme, matematik, jako vy, by nevydr¾el nic nedìlat,ÿ kroutil
Matìj hlavou.
þA i kdybyste nìco zapomnìl, hned jak to znovu uvidíte, zase si vzpomenete,ÿ ponoukal Eukleida Kos. þTak schválnì, nad èím jste pøemý¹lel naposledy?ÿ
þTak tedy dobrá, já to je¹tì zkusím. Poslouchejte:ÿ

J-IV-2-3
Jsou dány body T ; X; Y; Z jak je uvedeno

2$

2$

2$

na obrázku. Má se sestrojit ètverec ABC D

2$

tak, aby X
a T

BD .

AC , Y

BD , Z

DC

þKoukám, ¾e máte zálibu v úlohách o ètvercích,ÿ usmála se Bára, þpojïte,
dáme se do toho.ÿ Spoleènì úlohu øe¹ili a nakonec i vyøe¹ili. Eukleidovi se do
oèí vracel ¹ibalský jas.
þByla to pìkná úloha a pìknì jsem si s vámi popovídal. Je vidìt, ¾e máte
dobré vzdìlání,ÿ pokyvoval Eukleides uznale hlavou. þAle øeknìte mi, co z
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toho budu mít, kdy¾ se do Múseionu vrátím. Císaø se brzy vrátí ke svým
zvykùm a já se s ním budu trápit jako døív.ÿ
þVíte, vy jste mistr s pravítkem a kru¾ítkem, nad kterého není. Hádám, ¾e
jednou se bude tomuto umìní øíkat právì po vás Eukleidovská konstrukce,ÿ
povzbuzoval ho Matìj.
þA nedivil bych se, kdyby nìkteré vìty, tøeba o trojúhelnících, nesly jméno
po velkém Eukleidovi,ÿ pøidal se Kos.
Eukleides se usmíval. þMyslíte? To by bylo pìkné.ÿ
þHlavnì to v¹echno musíte sepsat!ÿ pøipomnìla Bára. þPìknì od zaèátku
do konce, v¹echno, co znáte a naè jste pøi¹el. A bylo by lep¹í, aby se napsalo
víc kopií, kdyby náhodou pøi¹la nìjaká katastrofa.ÿ
þNo tak vám pìknì dìkuji za rady. Pùjdete se mnou k císaøi?ÿ
þMoc rádi bychom ¹li, ale chceme se setkat je¹tì s nìkolika dal¹ími uèenci,
tak musíme jít,ÿ omlouval v¹echny Kos.
þTo je ¹koda. Moc vám dìkuji a pøeji ¹»astnou cestu. Klidnì si tu odpoèiòte, já teï pùjdu do paláce.ÿ Eukleides ode¹el a kamarádi zùstali v jeho
domì.
þTedy pánové, to jsem nevìdìla, ¾e jste takoví jasnovidci,ÿ uchichtla se
Bára. þHádám, ¾e jednou . .., a nedivil bych se, kdyby . .., kam na to chodíte?ÿ
þ®ádala to situace,ÿ smál se Matìj, þpojïte, vrátíme se, Eukleides u¾ je
zase na správné cestì.ÿ Hodil dìjový prá¹ek za záda a vrátili se do knihovny.
þMatìji, kde je Bára,ÿ rozhlí¾el se Kos dokola. Bára v knihovnì nebyla.
þAsi zùstala v knize, musíme hned za ní!ÿ Matìj rychle posypal otevøené
stránky. Byli zpìt v Eukleidovì domì, ale Bára nikde. Sly¹eli jen ryk z ulice.
Vybìhli ven a vidìli, jak Báru odvá¾ejí na voze neznámo kam. þLe» za nimi,
nesmí¹ je ztratit. Já zatím zjistím, co jsou zaè a jak Báru osvobodit.ÿ Kos
Matìje poslechl a Matìj se zastavil u obchodníka s kù¾í. Vyzvìdìl od nìj, ¾e
to jsou vojáci, kteøí chytají uprchlé otroky, ty pak odvádìjí na práce do hor
do lomù. To je stra¹livé, jak se tam Bára ocitla?
Kos se vrátil: þOdvedli je do am teatru. Zítra je prý budou soudit a pak
je po¹lou buï zpìt ke jejich majitelùm nebo do lomu.ÿ
þMusíme tam odtud Báru dostat. Jak si mohli myslet, ¾e je uprchlá otrokynì?ÿ
Dostali se a¾ k prefektovi: þCo by sis pøál, obèane?ÿ Jeho tón znìl ironicky
a pový¹enì.
þMáte jednu mou otrokyni,ÿ lhal Matìj, þposlal jsem ji za matematikem
Eukleidem a kdy¾ se od nìj vracela, vy jste ji zatkli.ÿ
þTo bys musel dokázat, ¾e je to tvoje otrokynì.ÿ
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þJak bych to mìl dokázat?ÿ ptal se Matìj.
þCo u tebe dìlala?ÿ
þRýsovala konstrukce, dìlala pomocné výpoèty a tak podobnì,ÿ nenechal
se Matìj zaskoèit, þ jsem toti¾ uèenec.ÿ
þHmm, zajímavé,ÿ na chvíli se odmlèel a pak pokraèoval: þkdy¾ mi dá¹
matematickou úlohu, kterou já nevyøe¹ím, ale ona ano, pak uvìøím, ¾e je to
tvá otrokynì a propustím ji.ÿ
Matìj si to musel poøádnì promyslet. Vrátil se do Eukleidova domu a
spoleènì s Kosem na¹li v Eukleidových svitcích úlohu, kterou donesli prefektovi.
J-IV-2-4
Narýsuj takový obdélník ABC D , jeho¾ délka krat¹í strany se rovná délce
del¹í strany jemu vepsaného obdélníku E F GH , pøièem¾ E a G jsou støedy
stran AD a BC .

Prefekt kroutil hlavou, þTo je zajímavé. To není snadná úloha, tak to
jsem na ni zvìdav,ÿ s tìmi slovy ode¹el za Bárou.
Bára se dala hned do rýsování. Bylo jasné, ¾e ví, co a jak. Hravì si s úlohou
poradila a prefekt musel uznat, ¾e se Bára v konstrukcích vyzná. Nechal ji
pøedvést pøed Matìje.
þTady ji má¹,ÿ mluvil pøísnì, þa nauè ji slu¹nému chování. Byla drzá na
strá¾e!ÿ
þU¾ se to nebude opakovat, tím si buï jist,ÿ odpovìdìl smìle Matìj.
Obrátil se na Báru a Kosa: þTak honem, zmizíme odsud!ÿ
þMatìji poèkej,ÿ ozvala se Bára, þstrá¾ní mi vzali mé zrcátko!ÿ
þA co s ním udìlali?ÿ
þMyslím, ¾e ho prodali vete¹níkovi na bazaru.ÿ
þTak rychle na bazar, s Moudrovousem musíme být ve spojení,ÿ vyletìl
vpøed Kos. Bára a Matìj bì¾eli za ním. Zanedlouho vete¹níka na¹li. Zrcátko
mìl vystavené mezi ostatním harampádím.
þÈím vám mohu poslou¾it, vzácní obèané,ÿ nabízel jim vete¹ník své zbo¾í.
þMnì se líbí tohle zrcátko, kolik za nìj chce¹?ÿ ptala se Bára.
þTo je za 20 cistercií, je to vzácnost. Práce z dalekého východu.ÿ Kamarádi se na sebe podívali, co ten si nenavymý¹lí.
þTo by ne¹lo, to je moc drahé, pojï pùjdeme,ÿ odpovìdìl Matìj Báøe a
ta se úplnì vylekala.
Vete¹ník ale spustil: þTakovou vzácnost byste nemìli ztratit, ¾e jste to vy,
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prodám vám ho jen za 15 cistercií.ÿ Tak to ¹lo dál a dál, povídali si spolu a¾
nakonec vete¹ník zùstal u ceny 5 cistercií.
Matìj ale vìdìl, ¾e nemají ¾ádné peníze, a tak hrál dál: þNo, ví¹, já myslím, ¾e takovou vìc vlastnì ani nepotøebujeme. Rád jsem si s tebou popovídal,
ale u¾ budeme muset dál. Ná¹ èas je drahý.ÿ
Vete¹ník Matìje ale stejnì zastavil: þTak víte co, kdy¾ jste ti uèenci, jestli
mi poradíte s jedním problémem, tak vám to zrcátko daruji.ÿ
þUjednáno,ÿ usmála se Bára, þtak povídej.ÿ
J-IV-2-5
Na ostrovì Matikos je ¹est mìst. Ka¾dé z nich je spojené pøímými cestami
s dal¹ími ètyømi mìsty. Tyto cesty se nikde nekøí¾í. Zajímavé je to, ¾e v¹echny
cesty mají jednu ze tøí rùzných délek. Nejkrat¹í mìøí 10 km, nejdel¹í 40 km.
Kolik mìøí zbývající cesty?

To nebyla jednoduchá úloha. Nejtì¾¹í bylo zjistit, jak musí být mìsta na
ostrovì rozmístìna. Kdy¾ na to kamarádi pøi¹li, spoèítali u¾ zbývající délku
hravì. Vete¹ník byl s jejich odpovìdí spokojený a dal jim slíbené zrcátko.
Vydali se hledat nìjaké odlehlej¹í místo, aby se mohli vrátit zpìt do souèasnosti.
þPojïte sem za stromy, tady nás nikdo neuvidí,ÿ svolal Matìj v¹echny
dohromady.
þMatìji, Báro, radìji se pøitisknìte k sobì, já si sednu Matìjovi na rameno, a» se zase nìkdo neztratí.ÿ Matìj hodil trochu dìjového prá¹ku za
záda. V ten okam¾ik stáli v¹ichni v knihovnì.
þTedy øeknu vám, ¾e dnes bylo tìch zá¾itkù víc ne¾ dost!ÿ opra¹ovala si
Bára prach ze ¹atù.
þNahnalas nám strach, vùbec jsme s Kosem nevìdìli, co s tebou chtìjí
dìlat.ÿ
þJen tak tak jsi unikla od cesty do lomù. Matìj musel tvrdit, ¾e jsi jeho
otrokynì.ÿ
Je¹tì si dlouho povídali, co se v¹e stalo a co se v¹e mohlo stát. Pomalu
do¹li do pracovny Báøina tatínka a ulo¾ili se ke spánku. Zítra je èekal dal¹í
perný den!
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