3. série IV. roèníku kategorie JUNIOR
Øe¹ení zasílej do 28. února 2006
Prázdninové sluníèko probudilo Matìje, Báru a Kosa do tøetího dne v
Centrální vìdecké knihovnì. Mohli odpoèívat v pracovnì Báøina tatínka,
kdy¾ mìli pøes den tolik práce se zachraòováním lidstva pøed stra¹livým
nebezpeèím, které zosnoval Zlovus.
þBáro, Matìji,ÿ budil ospalce Kos. þ Dnes nás èeká je¹tì jedna cesta do
Øecka a pak do daleké Èíny!ÿ
þDo Èíny? A co tam?ÿ ptal se Matìj.
þÈína byla pøece také matematickou velmocí. Ty nezná¹ jejich Matematiku v devíti knihách?ÿ ptala se Bára.
þNìco jsem sly¹el, ale proè by pro nás mìla být tak významná? V¾dy»
Èína je hroznì daleko.ÿ
þTo má¹ sice pravdu, ale èín¹tí matematikové objevili mnoho u¾iteèných
vìcí, které se dostali pøes Arábii i do Evropy, a tak pomohly ve vývo ji i tady
u nás,ÿ vysvìtloval Kos.
þDobøe, tak vyrazíme,ÿ vstával Matìj.
þNe tak zhurta, jak jsem øíkal, nejdøíve se vrátíme k Øekùm. Nav¹tívíme
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Archimeda! ÿ
þTo je ten, kterého zabil øímský vo ják,ÿ vzpomnìla si Bára.
þAno, zrovna si nìco kreslil do písku a místo aby utekl, tak vo jáka okøikl
'Nedotýkej se mých kruhù!'ÿ vyprávìl Matìj.
þTak se to traduje. Ov¹em Zlovus se sna¾í rozpoutat válku je¹tì mnohem
døív, ne¾ se kdysi stala. Tak hrozí, ¾e Archimedes padne mnohem døíve, ne¾
se staèí proslavit,ÿ vysvìtloval Kos.
Mezitím do¹li do pøíslu¹ného oddìlení knihovny a na¹li potøebnou knihu.
Bára nalistovala pøíbìh o Archimedovi a Matìj poprá¹il stránky dìjovým
prá¹kem. Ocitli se v Syrakusách. Uprostøed skupiny vo jákù.
þKdo jste, kde jste se tu vzali?ÿ míøil na nì velitel syrakuských vo jákù
meèem.
þJsme uèenci ze západu. Pøi¹li jsme va¹emu králi pomoci vyøe¹it tento
svár s Øímany,ÿ vysvìtloval Matìj.
þNevìøím, jste urèitì øím¹tí ¹pehové!ÿ
þNe, to nejsme,ÿ bránila se Bára, þ jestli chcete, tak nás vyzkou¹ejte!ÿ

1 Archimedes

ze Syrakus byl starovìký øecký matematik a fyzik, mechanik a vynálezce,

¾il asi 287 - 212 pø.n.l.
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Vo jáka to zarazilo. Byla pravda, ¾e vypadali víc jako nìjací podivní
uèenci, ne¾ vojáci. Ale ve válce musí být v¹ichni opatrní. Po chvilce váhání
pøistoupil na zkou¹ku.
þPodaøilo se nám zachytit zprávu nepøítele. Dopis byl ale ¹ifrovaný. O
kódu známe jen málo vìcí, poslouchejte:ÿ

J-IV-3-1
Doplòte èísla do ètvereèkù tak, aby v ka¾dém vnitøním ètvereèku byl
souèet jeho ètyø sousedù.

obr. 1

Kamarádi se zadumali nad úlohou. V¹e si pozornì rozmysleli, a¾ nakonec pøi¹li na zpùsob, jak ostatní ètvereèky doplnit. Po nìjaké chvíli veliteli
odevzdali svùj výsledek.
Ten byl velmi potì¹en, ¾e má de¹ifrovací kód, a tak bude rozumìt v¹em
zprávám nepøítele. Kamarádùm uvìøil a slíbil jim, ¾e je odvede ke králi.
Odvedl je k velikému paláci, který byl jakoby poskládaný z tisíce vì¾ièek
a støí¹ek. V záøivém sicilském slunci jeho bìlost a¾ bolela od oèí.
þKrál vás pøijme, uèenci,ÿ pozval je jakýsi slou¾ící do královského sálu.
Král je pøivítal: þ Sly¹el jsem, jak jste pomohli na¹im vo jákùm s roz¹ifrováním øímského kódu. To bylo od vás vskutku chytré. Proè pøicházíte do
na¹eho království právì teï ve válce?ÿ
þPrávì o tu válku jde. Proè ji vlastnì vedete?ÿ zeptala se Bára.
þØímané nás napadli, my se jen bráníme.ÿ
þA to vás napadli jen tak, bezdùvodnì?ÿ divil se Matìj.
þNó, nó,ÿ král nevìdìl, co øíci. þBezdùvodnì to jistì nebylo, ale my ten
dùvod neznáme.ÿ
þAle známe, králi,ÿ vstoupil do hovoru men¹í mu¾, který stál po královì
pravici. þ Jde pøece o výrok va¹eho otce o branách mìsta Øíma.ÿ
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þA co mùj otec øíkal?ÿ
þTvrdil, ¾e ke ètyøem hlavním branám Øíma je vzdálenost z jakéhokoli
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místa ve mìstì nejvý¹e 50 jízdních délek .ÿ
þProto snad nikdo válku nevede,ÿ podivila se Bára.
þAle ano! Øímský císaø to chápal jako pomluvu a proshlásil, ¾e bez dùkazu
je to hanebné napadení povìsti Øíma, které vy¾aduje odvetu. Jeho syn to ale
vzal ponìkud doslova a vyhlásil nám válku.ÿ
þTak proè nedoká¾ete, ¾e mìl král tehdy pravdu?ÿ ptal se Matìj.
þJak bychom to dnes mohli dokázat, kdy¾ se za tu spoustu let Øím tolik
zmìnil,ÿ kroutil hlavou král.
þTo neexistují nìjaké jeho plány?ÿ vyzvídal Kos.
þNe, bohu¾el. Jediné, co by nám mohlo pomoci je, ¾e tehdy byl Øím
obehnaný hradbami ve tvaru ètyøúhelníku a ka¾dá z tìch ètyøech hradeb
byla dlouhá 100 jízdních délek.ÿ
þNo vidíte, to u¾ zní pøece nadìjnì, staèí vyøe¹it jednoduchý problém,ÿ
zajásal Kos.

J-IV-3-2
Mìsto Øím mìlo tvar konvexního ètyøúhelníku, jeho¾ ka¾dá strana mìla
100 jízdních délek. Ve støedu ka¾dé strany byla hlavní brána. Doka¾te, ¾e z
libovolného místa mìsta je k nejbli¾¹í bránì nejvý¹e 50 jízdních délek.
þMohli bychom po¾ádat, døíve ne¾ se pustíme do øe¹ení, mohl by nám
pomoci Archimedes?ÿ zeptala se nesmìle Bára.
þZcela jistì, ale kdo to je?ÿ divil se král.
þJe to nejspí¹ jeden z va¹ich vojákù. My ale víme, ¾e je to velmi nadaný
matematik a vynálezce,ÿ vysvìtloval Matìj.
þDobrá, na jdu ho pro vás.ÿ Král své slovo dodr¾el. Po chvilce øe¹ili úlohu
v¹ichni ètyøi. Mladý Archimedes jim moc pomohl a tak byli zanedlouho hotovi. Král jim moc dìkoval a pozval je na velkou hostinu u pøíle¾itosti konce
války. Kamarádi se ale zdr¾eli jen chvilku, èekala je toti¾ cesta do Èíny.
þAni se mi nechce vìøit, ¾e to ¹lo v Syrakusách tak lehce,ÿ opra¹ovala si
Bára ze ¹atù prach z cest, kdy¾ se objevili znovu v knihovnì.
þSnad nás neopustí ¹tìstí ani cestou do Èíny,ÿ usmíval se Matìj.
þBáro, podívej,ÿ ukazoval Kos køídlem, þMoudrovous je v na¹em zrcátku.ÿ

2 Je

to smy¹lená délková míra, která odpovídá asi 3km.
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þZdravím vás, musím vás pochválit za v¹e, co jste doposud zvládli. Objevy
antického Øecka jsou zachránìny! Døíve, ne¾ vstoupíte do dal¹í místnosti s
orientální tématikou, budete opìt muset pøekonat Zlovusùv zámek. Vy si s
tím ale hravì poradíte.ÿ

J-IV-3-3
Ze sítí na obrázku 2a lze sestavit 3 kostky. Jestli¾e z nich sestavíme sloupeèek (obr. 2b), na jeho bocích lze pøeèíst (shora dolù) ètyøi tro jciferná èísla.
Tato èísla seèteme. Kdybychom v¹echny souèty, které lze takto získat, seøadili
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od nejvìt¹ího po nejmen¹í tak, ¾e se ¾ádné èíslo nebude vyskytovat dvakrát ,
jaký souèet bude dvacátý v øadì?

obr. 2a

obr. 2b

þA¾ tento souèet na jdete, zadejte kód do bezpeènostního zaøízení. Ani
vám nemusím øíkat, ¾e máte jediný pokus. Pøeji mnoho ¹tìstí!ÿ S tìmi slovy
se Moudrovous rozlouèil.
þS tím nemá ¹tìstí co dìlat. To chce chytrou hlavu,ÿ poletoval Kos nad
sítìmi kostek.
þ©koda, ¾e nemáme ty kostky, mohli bychom si ta èísla poskládat,ÿ pøemý¹lel Matìj nahlas.
þTo by nám stejnì trvalo celou vìènost,ÿ skoèila mu Bára do øeèi, þto
chce nìjaký systém.ÿ
þMo je øeè, pus»me se do toho!ÿ zavelel Kos.
Tato úloha jim dala poøádnì zabrat. Zdá se, ¾e to byl jeden z nejzákeønìj¹ích Zlovusových kouskù. Nakonec ale pøi¹li na to, jak hledat souèty a tak
u¾ nebylo tì¾ké uvìdomit si, který je nejvìt¹í a který je druhý, tøetí nebo
dvacátý nejvìt¹í.
þTak a máme to, Matìji, zkus zadat kód,ÿ dokonèila Bára kontrolu.
þProè mám dìlat tyhle vìci v¾dycky já?ÿ coural se Matìj k zaøízení.

3 Tedy,

pokud bychom dvìma rùznými uspoøádáními kostek dostaly tentý¾ souèet, po-

u¾ijeme do uspoøádání jen jednou.
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þProto¾e jsi z nás nejsilnìj¹í a nejrychlej¹í, teda hned po mnì,ÿ dobíral si
Matìje Kos, þa tak se s dùvìrou svìøujeme do tvých rukou.ÿ
Matìj tedy zadal kód a doufal, ¾e nebude muset pou¾ít ani své síly ani
své rychlosti. Na¹tìstí se zámek z nièeho nic sám odemkl a kamarádi mohli
vstoupit do orientálního oddìlení.
Byly tu knihy v nádhernì zdobených barevných vazbách. Kamarádi nevìdìli, kterou by si mìli vybrat.
þPodívejte,ÿ zavolal je Kos, þtady úplnì nahoøe je kniha 'Historie Devíti
knih'.ÿ
þTo bude ta pravá,ÿ pøistrèil si Matìj schùdky, þa proto¾e jsem nejsilnìj¹í,
jak jste øekli, tak pro ni samozøejmì vylezu,ÿ uculoval se.
Bára se chytila Matìje kolem ramen, Kos si na nì sedl a Matìj poprá¹il
knihu dìjovým prá¹kem.
þVýbornì, u¾ jste tady,ÿ ozval se Moudrovous ze zrcátka. þ Musíte zachrá-
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nit písaøe Lao Ti , který má zápisky pro Devìt knih opisovat. Tentokrát to
Zlovus vymyslel jednodu¹e, ale chytøe. Vydával se za státního úøedníka a povìøil Lao Ti jinými, velmi obtí¾nými úkoly. Dokud je nesplní, nesmí opisovat
Devìt knih. V Èínì jsou státní úøedníci velmi ctìni, tak¾e Lao Ti zcela jistì
uposlechne. Je tu v¹ak nebezpeèí, ¾e pokud nepøepí¹e zápisky vèas a neode¹le
je do paláce, povodeò, která se blí¾í je nenávratnì znièí. Hodnì ¹tìstí!ÿ
þZase to ¹tìstí,ÿ kroutil Kos hlavou, þ¹tìstí pøeje pøipraveným!ÿ
þTak pole», ty pøipravený,ÿ smála se Bára, þMusíme Lao Ti na jít a vymyslet, jak mu s jeho úkoly pomù¾eme.ÿ
Doptali se na cestu velmi snadno. Lao Ti tu znal témìø ka¾dý, byl to
vyhlá¹ený písaø, jeden z nejlep¹ích v celé øí¹i. Jen si poøád nevìdìli rady, jak
ho pøimìt, aby zanechal øe¹ení úkolù od Zlovuse. Je¹tì kdy¾ »ukali u jeho
dveøí, ¾ádný plán nemìli.
þVítejte do mého domu, vzácní cizinci,ÿ vítal je. þPojïte, posaïte se sem
a omluvte ten nepoøádek. Dejte si se mnou èaj a povìzte, co vás ke mnì
pøivádí.ÿ
Matìj se zadíval na kameny, které mìl Lao Ti rozestavené na stolku a tu
ho to napadlo: þDìkujeme ti za vøelé pøivítání. Posílá nás úøedník, který tì
po¾ádal o øe¹ení úkolù. Zdálo se mu, ¾e potøebuje¹ pomoci.ÿ
Lao Ti se zaèervenal. þBude mi velikou ctí, kdy¾ pøijmete pohostinství
mého domu a obìtujete svùj èas na øe¹ení tìch úkolù.ÿ

4 smy¹lené

jméno
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þTo my moc rádi,ÿ usmála se Bára, þi nám bude velkou ctí, ¾e budeme
moci pracovat právì s tebou, vyhlá¹eným písaøem v celé øí¹i.ÿ
Lao Ti se znovu zaèervenal. Nalil jim v¹em ¹álek výteèného bílého èaje a
pak jim pøednesl jednu ze svých úloh.

J-IV-3-4
Do jednotlivých kruhù (na obrázku 3) se mají umístit kameny tak, aby
souèin kamenù na jednotlivých stranách byl rovný èíslu 1 309. Kolik je takových øe¹ení, ¾e ve spodním vrcholu je nejvìt¹í mo¾ný poèet kamenù?

obr. 3

Kamarádi se dali hned do øe¹ení. Jak popíjeli èa j, pøíjemnì se jim pøemý¹lelo. Zanedlouho znali odpovìï.
Lao Ti mìl ohromnou radost. Nechtìl ani sly¹et, ¾e by se mìli pustit do
øe¹ení i druhé úlohy, ale kamarádi nedali jinak. Vìdìli, ¾e nemají pøíli¹ èasu.
Nakonec svolil.

J-IV-3-5
V úèetní knize nìkdo za¹pinil nìjaký záznam. Úkolem je doplnit znovu
za¹pinìná místa správnými èíslicemi 0, 1, 2, . . ., 9, tak, aby výsledek jednoho
záznamu byl 23krát vìt¹í ne¾ výsledek druhého záznamu.

obr. 4

þTo není tak tì¾ká úloha,ÿ za jásal Kos.
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þAno, nejdøíve musíme zjistit, které èíslo je 23násobkem druhého, pak u¾
to pùjde snadno,ÿ pustil se Matìj do øe¹ení. Lao Ti v¹e zapisoval. Spoleènì
zanedlouho úlohu vyøe¹ili.
þØeknìte, jak se vám odmìním,ÿ dìkoval jim Lao Ti.
þTo nestojí za øeè,ÿ vrtìla Bára hlavou. þBylo to moc krásné odpoledne.ÿ
þAle jedno bys mohl pro nás udìlat. Pus» se hned do pøepisování Devíti
knih,ÿ prosil Kos.
þVy víte o Devíti knihách?ÿ divil se Lao Ti.
þVíme, ¾e na nì císaø netrpìlivì èeká,ÿ vysvìtlovala Bára. þUdìlej tolik
pøepisù, kolik za dva týdny stihne¹. Pak si v¹echno sbal a vydej se s nimi do
císaøského paláce.ÿ
Lao Ti slíbil, ¾e udìlá v¹e, jak øíkají. Dal jim na cestu ka¾dému èajové
su¹enky a balíèky výborného èaje. Pøidal vaøenou rý¾i se zeleninou na cestu.
Tak se rozlouèili.
Hned v nedalekém lesíku si zase v¹ichni stoupli tìsnì vedle sebe. Je¹tì
se pohledem rozlouèili s èínským mumrajem a Matìj hodil trochu prá¹ku za
záda.
Byli zpátky. V¹ichni stáli v poøádku ve Velké knihovnì v orientálním
oddìlení. Byli tak unavení, ¾e nemìli ani sílu vracet knihu do horní police.
Pospíchali zpìt do pracovny. Poveèeøeli skvìlou rý¾i od Lao Ti a ¹li spát. Co
je asi èeká zítra?
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