4. série IV. roèníku kategorie JUNIOR
Øe¹ení zasílej do 30. dubna 2006
Ráno za»ukalo na okno pracovny Báøina tatínka v Centrální vìdecké
knihovnì. Kosovi ani Matìjovi se vstávat nechtìlo, ale lákala je vùnì èa je
a su¹enek, které Bára pøipravovala.
þDobré ráno, èeká nás pozdrav od Lao Ti.ÿ
þDobré ráno, to je ale vùnì!ÿ olizoval se Matìj.
þTo jsem zvìdavá, kam se dnes vypravíme,ÿ pøemý¹lela Bára.
þTak se zeptáme Moudrovouse,ÿ navrhl Kos. A tak se podívali do zrcátka.
þVy jste mi ale ranní ptáèata,ÿ uvítal je Moudrovous, þ je dobøe, ¾e jste
vzhùru tak èasnì. Dnes vás èeká cesta na Arabský poloostrov.ÿ
þA co tam?ÿ ptal se zvìdavì Matìj.
þPrávì tam byly kdysi polo¾eny základy algebry, mocného matematického
nástroje. Zlovus se pokusil v¹echny snahy o to zmaøit. Vy to musíte napravit.ÿ
Kamarádi se tedy vydali do oddìlení s arabskou tematikou. Byla zde i
kniha Al Chvárizmího, slavného arabského matematika. To byla ta pravá
kniha, kterou posypat dìjovým prá¹kem.
þVybrali jste správnou knihu,ÿ ozvalo se ze zrcátka. þZlovus si vybral
právì Al Chvárizmího. Zaøídil, ¾e ho odvedli na vo jnu. udìlejte v¹e pro to,
aby si sultán v¹iml, jaké má Al Chvárizmí schopnosti. Snad ho pak ze slu¾by
vyvá¾e, proto¾e je velkým obdivovatelem v¹ech vìd. Tak Al Chvárizmí získá
postavení, které si zaslou¾í.ÿ
V¹ichni tøi se vydali do mìsta. Dohodli se, ¾e se poptají v hospodì a pak
uvidí, co dál. Tam se dozvìdìli, ¾e sultán právì poøádá klání v hádankách, a
tak bylo rozhodnuto. Je to jediná cesta, jak se k vladaøi dostat.
K hádání pøi¹lo mnoho zájemcù, ale prozatím v¹ichni odcházeli s nepoøízenou. Kdy¾ pøi¹li na øadu Matìj, Bára a Kos, sultán jim sdìlil úkol.
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Fíkový sad bude ve tvaru rovnobì¾níku. Jaký má mít pomìr stran, pokud
chceme, aby platilo: Kdy¾ se souèasnì vydají dva lidé ze sousedních vrcholù
rovnobì¾níku po osách úhlù u tìchto vrcholù a pùjdou stejnì rychle, pak se
setkají pøesnì na protìj¹í stranì rovnobì¾níku.
þMyslím, ¾e to není tak tì¾ká úloha,ÿ usmála se Bára. þTu bychom mohli
zvládnout.ÿ V¹ichni tøi se do úlohy pustili s nad¹ením a tak byla skuteènì
zanedlouho vyøe¹ená.
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þMo ji milí pøátelé,ÿ zaèal pomalu sultán, þvidím, ¾e jsem na¹el koneènì
soupeøe. Líbí se mi, jak jste si poradili s mým úkolem. Nále¾í vám odmìna
mì¹ec zlatých mincí. Mù¾ete ale pokraèovat ve høe.ÿ
þCo to obná¹í?ÿ zeptal se Kos.
Sultán si je zamy¹lenì prohlí¾el. Bylo známo, ¾e nerad prohrával þPokud
vyøe¹íte dal¹í úlohu, kromì mì¹ce, který jste u¾ vyhráli, budete moci vyslovit
nìjaké pøání a já vám ho splním. Pokud ale nevyøe¹íte, mì¹ec prohrajete a
navíc budete muset slou¾it celý mìsíc u mne zadarmo.ÿ
þTo berem!ÿ øekl Matìj rozhodnì.
þTak platí,ÿ za¹klebil se sultán. þ Dávejte dobrý pozor.ÿ
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Moje sestra má rùzný poèet sester a bratrù. Já mám tøikrát více sester
ne¾ bratrù. Kolik je nás sourozencù, kdy¾ víte, ¾e na¹i rodièe mají ménì, ne¾
10 dìtí?
þTak to také není tì¾ká úloha,ÿ usmívala se Bára. Dali hlavy dohromady
a za chvilku umìli odpovìdìt pro sultána i na tuto úlohu. Ten nevìdìl, má-li
být rozmrzelý, ¾e dvakrát prohrál, nebo má mít radost, ¾e na¹el tak znamenité
matematiky. Ka¾dopádnì dr¾el slovo, a tak kamarády vybídl, aby øekli své
pøání.
þNa¹e pøání se ti mo¾ná bude zdát zvlá¹tní,ÿ spustil Matìj, þale nám
udìlá nejvìt¹í radost, kdy¾ vyvá¾e¹ ze slu¾by jednoho ze svých vojákù.ÿ
þTo je skuteènì dost podivné pøání. Jestli chcete nìjakého otroka, tak
vám jich mohu dát nìkolik, proè hned vyvazovat vo jáka ze slu¾by?ÿ
þMy nechcem jen tak nìjakého vo jáka, chceme, abys propustil Al Chvárizmího,ÿ vysvìtloval Kos.
þA co je na nìm tak zajímavého,ÿ ptal se sultán.
þVí¹, on je vlastnì nejlep¹ím matematikem ve tvé zemi. My sami jsme
pøijeli, abychom ho nav¹tívili. A¾ tady jsme zjistili, ¾e ode¹el do války,ÿ vysvìtlovala Bára.
þJestli je to tak, hned ho dám zavolat,ÿ rozhodl sultán. Hned poslal svého
rádce za nejvy¹¹ím vo jevùdcem s rozkazem, aby pøivedli Al Chvárizmího.
Matìj, Bára a Kos mìli ohromnou radost, ¾e to ¹lo tak hladce. Vtom se ale
vrátil rádce se zprávou, ¾e Al Chvárizmí ode¹el se svým plukem do bitvy s
Turky.
þJe mi líto, ale jediná ¹ance, jak ho zachránit, je dostihnout pluk je¹tì
døíve, ne¾ vypukne bitva,ÿ sdìlil jim sultán.
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þDobøe, vydáme se za nimi,ÿ neváhal Matìj. Vyjeli se sultánovým rádcem
a skupinou vojákù. Cesta pou¹tí byla velmi nároèná. V parném slunci snadno
pøestali dávat pozor. Sjeli z cesty a nevìdìli, jak se na ni vrátit. Zdálo se, ¾e
u¾ to nemù¾e být hor¹í, kdy¾ je na jednou obestoupilo nìkolik zahalených a
ozbrojených mu¾ù. Ne¾ se vzpamatovali, byli svázáni a odvádìli je k ¹ejkovi.
þØeknìte, co pohledáváte v tìchto konèinách,ÿ vyhrkl na nì ¹ejk.
þHledáme matematika jménem Al Chvárizmí, ale ne¹»astnou náhodou
jsme se¹li s cesty,ÿ vysvìtloval Matìj.
þMatematika, øíkáte? Nic lep¹ího jste si vymyslet nemohli!ÿ
þAle opravdu, sami se také matematice vìnujeme. Al Chvárizmího omylem vyslali k Turecku, my ho hledáme,ÿ nenechal se Matìj.
þMo¾ná bych vám uvìøím, kdy¾ mi pomù¾ete vyøe¹it Záhadu Velkého
drahokamu,ÿ navrhl ¹ejk.
þTo my rádi,ÿ souhlasila Bára, þo co se jedná?ÿ
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Velký drahokam má tvar pravidelného ¹estiúhelníku. Vryjte pøesnou èáru
v místì, kde mají tì¾i¹tì rovnoramenné trojúhelníky, jejich¾ vrcholy základny
le¾í na hranici ¹estiúhelníku a vrchol proti základnì je ve støedu ¹estiúhelníku
(viz obr. 1). A¾ rýhu provedete, teprve se drahokam uká¾e ve své kráse.

obr. 1
Kamarádi si chvíli nevìdìli rady. Museli si rozmyslet, jak rùznì by tro júhelníky mohly vypadat. Nìkteré si nakreslili, podobnì jako je v obrázku.
Kdy¾ si jich namalovali dost, napadlo je, jak by rýha mohla vypadat. V¹e poøádnì promysleli, a¾ si byli v¹ím jistí. Ukázali ¹ejkovi, jak mají jeho øemeslníci
rýhu provést.
þPokud je va¹e øe¹ení správné, odmìním vás a moji lidé vás dovedou a¾ k
Al Chvárizmímu,ÿ rozhodl ¹ejk, þale pokud je va¹e øe¹ení ¹patné, pak budete
o hlavu krat¹í.ÿ
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Bára, Matìj i Kos se na sebe jen ti¹e podívali. Snad v¹e dobøe promysleli.
Øemeslníci udìlali rýhy podle návodu. Chvíli se nedìlo nic, ale pak pomalu
zaèal drahokam více a více záøit, a¾ záøil jako tísíc drahokamù.
þVidím, ¾e jsem udìlal dobøe, ¾e jsem vám dùvìøoval,ÿ usmíval se ¹ejk.
þMo ji lidé se o vás postarají. ©»astnou cestu!ÿ
A tak se kamarádi opìt vydali na cestu za Al Chvárizmím. K veèeru
dorazili do oázy, kde se usadil jeho pluk. Sultánùv rádce je zavedl ihned k
nejvy¹¹ímu veliteli, kterému vysvìtlil, proè pøicházejí.
þRád bych vám pomohl,ÿ zachmuøenì vysvìtloval velitel, þale Al Chvárizmího potkala hrozná nehoda. Upadl do tureckého zajetí.ÿ
þAle co teï,ÿ vydìsil se Kos, þmusíme ho vysvobodit!ÿ
þTo pùjde jen tì¾ko,ÿ pokraèoval velitel, þTurci jsou neoblomní.ÿ
þNezbývá, ne¾ se k nim vydat s poselstvím a nabídnout jim nìco výmìnou.ÿ navrhla Bára.
þDobrá, domluvím schùzku s jejich velitelem na zítøek,ÿ souhlasil velitel,
þvy si zatím odpoèiòte a pøemý¹lejte, co jim nabídnout.ÿ Kamarádi se ulo¾ili
do jednoho ze stanù ke spánku. Ale moc lehce se jim nespalo. Nemìli ani
tu¹ení, co by Turkùm mohli nabídnout.
Druhý den, se brzy z rána vydali na cestu do dal¹í oázy, kde sídlili Turkové.
Pøijal je nejvrchnìj¹í velitel. þVy tedy máte zájem vykoupit vo jáka jménem
Al Chvárizmí,ÿ pokyvoval Turek hlavou, þale nevíte, co za nìj nabídnout.
Hmmm. Musím pøiznat, ¾e pro mì nemá valnou cenu. Je to jen øadový vo ják.
A navíc se stejnì musíme pøesunout na jiné místo. Mohl bych ho tedy vymìnit
za dvì dobré rady.ÿ
þJaké rady potøebujete,ÿ ptal se zvìdavì Kos.
þTedy ujednáno, pokud mi dobøe poradíte, vydám vo jáka. Pokud poradíte
ale ¹patnì, pøidáte mi je¹tì dal¹í dva zajatce!ÿ Kamarádùm se do takového
obchodu moc nechtìlo, ale co mohli dìlat. Na¹tìstí se mohli spolehnout na
své chytré hlavy.
þPrvní rada se týká poètu vo jákù v nepøítelovì oddílu, poslouchejte:ÿ
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V oddíle je ménì ne¾ 500 vojákù. Pøitom poèet procent pì¹ákù ze v¹ech
vojákù je roven poètu v¹ech jízdních vojákù. (Jiní, ne¾ pì¹í nebo jízdní vojáci
v oddíle nejsou.) Kolik pì¹ích a kolik jízdních vojákù v oddíle je, pokud víte,
¾e je více pì¹ákù.
þPokud jste rozumìli, poslouchejte problém, který mám s nepøítelovými
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loïmi,ÿ pokraèoval velitel.
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Z jediného místa na bøehu kruhového jezera ve stejnou chvilku vypluje
bílá, rudá a èerná loï. Bílá loï pluje pøímo na východ, rudá pluje pøímo na
jih a èerná pøímo pøes støed jezera. V¹echny doplují na druhý bøeh ve stejný
okam¾ik. Kdyby nyní ¹el kapitán rudá lodi a kapitán èerné lodi podél bøehu

na místo, kam doplula bílá loï, u¹li by dohromady o 41 del¹í cestu, ne¾ kdyby
¹el kapitán bílé lodi a kapitán èerné lodi na místo, kam doplula rudá loï.
Která z lodí plula nejpomaleji?
Oba problémy byly pìknì zapeklité. V prvním pøípadì byli moc rádi, ¾e
algebru u¾ mají v malíku. Jinak by si jen tì¾ko poradili. I v druhém pøípadì
jim byla algebra ku pomoci, ale hlavnì bylo dùle¾ité, namalovat si dobrý
obrázek. Po nìjaké dobì bylo v¹e vyøe¹eno a Matìj, Bára a Kos pøedstoupili
pøed tureckého velitele.
þTak se pochlubte, vy mudrcové,ÿ prohlí¾el si je velitel nedùvìøivì. Kdy¾
mu ale kamarádi ukázali øe¹ení jeho problémù a v¹e mu dùkladnì vysvìtlili, velitel uznal, ¾e ma jí pravdu a nechal Al Chvárizmího pøivést. To bylo
radostné setkání! Dlouho u Turkù neotáleli. Rychle se sbalili a vydali se na
cestu zpìt do hlavního mìsta k sultánovi. Tam mu museli v¹e vyprávìt a
sultán si jejich pøíbìh se zalíbením vyslechl. Øíkal si, ¾e pokud tøi cizinci byli
ochotni riskovat svùj ¾ivot pro Al Chvárizmího, bude asi skuteènì vyjímeèným matematikem a okam¾itì ho pový¹il na svého rádce. Matìje, Báru a
Kosa ¹tìdøe obdaroval a rozlouèil se s nimi.
þMatìji, honem nás popra¹, a» jsme u¾ zpátky doma, bylo toho tady
trochu moc,ÿ tì¹ila se Bára domù. Ve chvilièce se její pøání vyplnilo. Byl
zpátky v Centrální knihovnì. þMoji milí,ÿ ozvalo se Báøino zrcátko, þdnes
jsem se o vás opravdu bál, ale vy jste zvládli v¹e na výbornou! Jdìte si honem
odpoèinout. Dobrodru¾ství je¹tì nekonèí, zítra vás èeká poslední úkol!ÿ
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