5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR
Øe¹ení zasílej do 5. èervna 2006
Bylo tu dal¹í ráno. Moudrovous u¾ Báru, Matìje a Kosa budil z jejich
zrcátka: þ Pospì¹te si, je potøeba dokonèit, co jste zaèali!ÿ V¹ichni tøi se pomalu protahovali. þ Zlovus ví, ¾e jste mu v patách, a tak si na vás pøipravil
nìjaká nepøíjemná pøekvapení. Dejte si pozor.ÿ
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Dnes je èekala cesta za Leonardem Fibbonacim . Knihy o nìm byly v oddìlení ranì støedovìké historie. Pro matematiku byl tento mu¾ velmi dùle¾itý.
Kromì mnoha dùle¾itého, co objevil sám, se také na svých cestách seznámil
s arabskými èíslicemi a tak pomohl, ¾e se dostaly do Evropy. To znamenalo
pro tehdej¹í myslitele obrovskou pomoc a rozvo j.
Pøed pøíslu¹ným oddìlením je ale znovu oslovil Moudrovous: þ Zlovus tentokrát nenechal nic náhodì. Dobøe se podívejte na køí¾ pøede dveømi. Je to
hlavolam. Aby se dveøe otevøely, musíte jej nejprve vyøe¹it.ÿ

J-IV-5-1
Køí¾ se musí dvìma øezy rozdìlit na 4 díly a pøeskládat tak, aby vznikl
ètverec.

obr. 1

Kamarádi si to museli nejprve dobøe rozmyslet. Zdálo se u¾iteèné nejprve
pøemý¹let, jaký obsah a délku strany bude ètverec mít. Nakonec na øe¹ení
pøi¹li. Køí¾ rozøízli a z dílù seskládali ètverec. Nedìlo se nic. Zkusili otevøít
dveøe. ©lo to! Tak snad nepadli do nìjaké pasti.
Uvnitø je èekalo dal¹í pøekvapení. Knihy byly úplnì pøeházené. Nìkolik
metrù regálù bylo vyplnìno knihami bez jakéhokoli systému a pravidla.

1 Leonardo

Pisano Fibbonaci se narodil roku 1170 a zemøel 1250 pravdìpodobnì v Pise.

Mnohé jeho práce se nedochovaly, ale dochovala se kniha Liber abbaci, díky které se v
na¹í kultuøe roz¹íøily arabské symboly pro èíslice.
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þTo tady mù¾eme strávit nejménì týden, ne¾ na jdeme tu správnou knihu
o Fibbonacim,ÿ posteskla si Bára.
þTak to asi zaèneme ka¾dý z jedné strany,ÿ navrhoval Kos.
þTo byste se nahledali,ÿ ozval se znovu Moudrovous. þZlovus za sebou
zametal stopy. Ale aby sám mohl snadno znovu knihu na jít, nechal tu klíè,
jak na to.ÿ

J-IV-5-2
Sestavte ètverce tak, aby sousedily v¾dy stejnými èísly. Pak seètìte hodnoty
v prostøedním - vnitøním ètverci. Odpoèítejte regál, polici a knihu!

obr. 2

þNo sláva, nevíme sice, ze které strany zaèít, ale zkusit 2 mo¾nosti je
poøád lep¹í ne¾ se tu prodírat tou hromadou,ÿ radoval se Matìj. Pustili se
do pøemís»ování jednotlivých ètvercù. Nebylo to zas tak jednoduché, jak se
na první pohled zdálo. Nakonec zvládli i tento úkol.
þTak, teï víme, která je to kniha. Staèí, kdy¾ nás poprá¹í¹ dìjovým prá¹kem, Matìji, a setkáme se se samotným Leonardem Fibbonacim,ÿ tì¹il se
Kos.
Ocitli se na ru¹né italské ulici. Z domu, kde stáli, vy¹el mladý mu¾. Zdál
se být velmi smutný. Z okna nad nimi se vyklonila ¾ena: þ Leonardo, chytej,
tady má¹ své plány.ÿ Vyhodila nìkolik svitkù na chodník. Mladý mu¾ je
nasupenì sbíral.
þJe to jasné, je to on,ÿ pøemý¹lel Matìj nahlas, þale co se stalo?ÿ
þPo jïme za ním,ÿ navrhl Kos, þa» to zjistíme.ÿ ©li mu v patách. Leonardo
jakoby nevnímal, co se kolem dìje. Zdálo se, ¾e mluví sám pro sebe. Z nièeho
nic za¹el do jiného domu. Kamarádi ¹li za ním.
þTo bude asi nìjaká taverna,ÿ m¾ourala Bára. Místnost byla jen nepatrnì
osvìtlená louèemi. Oèi si musely dlouho té tmì pøivykat.
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þPo jïte, sedneme si ke stejnému stolu,ÿ zavelel Kos. Ke stolu se pøitoèila
mladá hostinská, postavila pøed nì poháry a d¾bán. Ne¾ se staèili rozkoukat,
byla u Leonarda: þFibbonaci, co tu sedí¹, jako by ti uletìly v¹echny vèely?
Dej si trochu vína a v¹echny boly pøebolí.ÿ
þNení mi moc do smíchu. Byl jsem u purkrabího. Ten zrádce mi nejprve
slíbil, ¾e vy¹le výpravu do Arábie, abych mohl sbírat materiál na svou knihu.
Dnes mì vyhodil, jakoby mì nikdy nevidìl, ¾e prý státní zájmy nedovolují
nebo co,ÿ Leonardo se zhluboka napil ze svého poháru.
Hostinská ho poplácala po zádech þ Nic si z toho nedìlej Fibbonaci, takových cest je¹tì bude.ÿ
þMo¾ná bude, ale zase nebude nakladatel, který mo jí knihu vydá. Ví¹,
jak dlouho mi to trvalo, ne¾ jsem ho umluvil?ÿ
þTak jdi znovu za purkrabím, tøeba tì vysli¹í,ÿ otoèila se a u¾ bìhala
kolem jiných stolù.
þJí se to øekne, znovu z purkrabím. Kdo by se tam vracel, kdy¾ mì tak
ostudnì vyhodil.ÿ
þA bez purkrabího by se ta cesta uskuteènit nedala?ÿ vlo¾ila se do hovoru
Bára.
þA kdo by mi podle vás dal peníze na takovou výpravu?ÿ
þCo tøeba nìjaký obcodník, který by chtìl pøivést vzácné zbo¾í z velkých
dálek?ÿ
þKde takového dobrodruha ale najít?ÿ pøemý¹lel Leonardo, þu¾ to mám,
lord Allias.ÿ
þNo tak vidíte, pùjdete za tím lordem a v¹e je zachránìno!ÿ spokojenì se
Matìj usmál.
þBa né, to je nesmysl. Lord Allias je ¹ílenec. Tomu se radìji vyhnout.ÿ
þKdyby vám ale dal peníze na cestu, tak a» si je tøeba ¹ílenec, to u¾ vás
potom nemusí zajímat,ÿ navrhla Bára.
þTo je pravda, ale otázka je, co za to bude chtít.ÿ
þKdy¾ budem sedìt tady, tak to nezjistíme,ÿ rozhodla Bára, þtak po jïte!ÿ
V¹ichni se zvedli, Leonardo zaplatil víno, dokonce i jejich pohár a vydali se
k Lordu Alliasovi.
þDávejte si dobrý pozor, co øeknete nebo kam ¹lápnete. Lord je prý nebezpeèný podivín,ÿ radil jim Leonardo.
þVy ho znáte?ÿ ptal se Matìj.
þTo ne, ale vypráví se o nìm leccos.ÿ
þJen¾e, lidi toho navypráví. Tøeba je to v¹echno úplnì jinak,ÿ soudil Kos.
Mezitím do¹li k paláci za mìstem. Tady bylo lordovo sídlo. Zabu¹ili na velká
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vrata. Otevøely se docela malá vrátka uprostøed tìch obrovských.
þCo si pøejete?ÿ zaskøehotal slabí hlásek.
þChtìli bychom mluvit s Lordem Alliasem,ÿ odpovìdìl jistì Matìj.
Staøík se na Matìje dlouze podíval, pak si prohlédl i ostatní. þ Dobrá,
po jïte dál. Koho mám ohlásit.ÿ
Leonardo se netváøil moc nad¹enì, ale ¹el s ostatními.
þToto je Leonardo Fibbonaci, slavný matematik, tohle Bára, Kos Severák
a já jsem Matìj. Bude nám velkou ctí, kdy¾ nás lord Allias pøijme.ÿ
Staøík je uvedl do krásného altánku, pokynul jim, aby poèkali a ode¹el.
Leonardo se k nim hned vrhnul þMatìji, tos nemìl. Zapomìl jsem vám to
øíct. Lord Allias se mu jen øíká. Nikdo neví, jak se vlastnì jmenuje.ÿ
Vtom se staøík vrátil: þ Mùj pán vás oèekává. Následujte mì.ÿ Odvedl
je do obrovské haly, která byla jakousi laboratoøí a dílnou v jednom. Byly
tu rostodivné nástroje a pøístro je, v¹ude se povalovali svitky s náèrtky a
výpoèty. Lord právì provádìl jakýsi prazvlá¹tní pokus.
Ani¾ se na nì podíval, spustil þvítám vás na svém panství, co pro vás
mohu udìlat. Ale struènì, prosím vás, mám spoustu práce.ÿ
Kos spustil první: þVidíme, ¾e jste zaneprázdnìn velmi dùle¾itou a objevnou èinností. Myslíme si, ¾e vás na¹e nabídka zaujme. Toto je ná¹ mladý
pøítel Leonardo Fibbonaci, matematik. Chce se vydat do Arábie, kde jeho
kolegové objevili tajemství èísel. Leonardo umí toto uèení studovat. Proto je
moc dùle¾ité, aby se do Arábie vydal. Kdy¾ mu pomù¾ete s výpravou, mù¾e
pro vás pøivést jak vzácné zbo¾í, tak vzácné uèení. Myslím, ¾e to byste jistì
ocenil.ÿ
þCo¾ o to, mo¾ná by to ¹lo. Nezní to neza jímavì. Ale musel bych si to
promyslet a na to teï nemám èas, proto¾e tu øe¹ím slo¾itou úlohu.ÿ
þMy vám s ní rádi pomù¾eme,ÿ nenechala se Bára odbít. Teprve teï se
na nì mu¾ podíval. Byl to docela pohledný mladý èlovìk.
Hned jim zaèal popisovat svùj problém þVidíte tady ten pøístro j. Rám má
tvar rovnoramenného trojúhelníku. Potøebuji zjistit, z jakého místa základny
má vyjít paprsek, který se nejprve odrazí od jednoho ramene, pak se vrátí se
na pùvodní místo a odtud se odrazí ke druhému rameni, kde se také odrazí
a vrátí na pùvodní místo tak, aby jeho cesta byla co nejkrat¹í. Myslel jsem
si, ¾e to bude akorát uprostøed, ale ne a ne dokázat, ¾e je to pravda.ÿ
V¹ichni se dali okam¾itì do øe¹ení. Nejprve si uvìdomili, ¾e paprsek vlastnì
proletí dvakrát tuté¾ dráhu. To díky úhlu dopadu a odrazu. Toti¾, kdy¾ se
má vrátit na pùvodní místo, tak se od ramene musí odrazit kolmo. Nakonec
bylo nad slunce jasné, ¾e staèí poèítat se souètem vzdáleností od obou ramen.
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Nakreslili si nìkolik obrázkù a pak je napadlo, ¾e je vlastnì jedno, odkud paprsek bude vycházet, proto¾e souèet vzdáleností je v¾dy stejný. Staèilo to jen
dokázat.

J-IV-5-3
Je dán libovolný rovnoramenný trojúhelník. Doka¾te, ¾e souèet vzdáleností
od libovolného vnitøního bodu základny k ramenùm je v¾dy stejný.

obr. 3

Lord byl fascinován tím, jak v¹ichni ètyøi doká¾í pracovat. Poslouchal je s
naprostým zaujetím. Nakonec byl velmi spokojen s jejich vysvìtlením. þ Jsem
skuteènì rád, ¾e jste ke mnì zavítali. Mnoho lidí mì nenav¹tìvuje. Ale já se
ani nedivím. Pojïte, dáme si spoleènì èa j a popovídáme si o Leonardovì
cestì.ÿ
Strávili spolu pøíjemné odpoledne. Po nìkolika hodinách byly dohodnuty
v¹echny podrobnosti výpravy. þ Pøece jen mám ale jednu podmínku, Leonardo. Chci, abys pøi své cestì nav¹tívil mého pøítele. ®ije v Istambulu. Kdysi
mi poslal takovou hádanku. Byl bych rád, kdybychom ji vylu¹tili, a ty mu
øe¹ení pøedlo¾il.ÿ

J-IV-5-4
Má se najít pìticiferné èíslo takové, ¾e druhá èíslice se rovná ètverci
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první èíslice, ètvrtá èíslice se rovná souèinu druhé a tøetí èíslice a nakonec
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pátá èíslice se rovná podílu druhé a ètvrté èíslice.

þVá¹ pøítel vám dal hádanku, která je lehká pro nìj a tì¾ká pro vás. Ten,
kdo zná arabská èísla, toti¾ snadno takovou úlohu vyøe¹í. Ale ten, kdo zná jen
èísla øímská, má tì¾ké trápení,ÿ vysvìtloval Kos. Dali se spoleènì do øe¹ení

2 tj.

druhá mocnina

3 na jdìte

v¹echna taková èísla
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a Leonardo se velmi podivoval, ¾e kamarádi umí arabské èíslice pou¾ívat tak
bravurnì. Ten kdyby vìdìl.
Za pøispìní v¹ech na øe¹ení pøi¹li. Teï u¾ nic nebránilo ve Fibbonaciho
cestì. A samozøejmì v napsání té slavné knihy Liber abbaci! Rozlouèili se.
Byl to zvlá¹tní pocit, v¾dy» tohle byl jejich poslední úkol. Zdálo se, ¾e Zlovuse
znovu porazili!
þMatìji, Kosi, pojïte se je¹tì podívat do mìsta, kdy¾ u¾ jsme tady. Tohle u¾ nikdy v ¾ivotì nemusíme za¾ít!ÿ Kluci se nedali dlouho pøemlouvat.
Potulovali se podveèerní Pisou. Kdy¾ se zaèalo stmívat, dohodli se, ¾e je èas
vrátit se.
þBáro, Kosi, kde je ná¹ dìjový prá¹ek!ÿ spustil Matìj. Nemohli ho najít.
Nìkdo jim ho musel vzít. Ale kdo? Proè by jim nìkdo bral nìco takového?
V¾dy» nikdo nemohl tu¹it, k èemu je to dobré! Vtom jim to do¹lo. Zlovus!
Prohrál a tak se chtìl alespoò pomstít.
Rychle zavolali Moudrovouse. þ Moji milí, nezoufejte. Nenechám vás pøece
v osm set let staré historii. Na¹tìstí i pro èerné èarodìje platí nìjaké zákony.
Nemohl opustit tamní svìt s nièím kradeným. Znamená to tedy, ¾e tam buï
je¹tì je, co¾ pochybuji. Druhá mo¾nost je tedy pravdìpodobnìj¹í, nechal prá¹ek nìkde v Pise, ale dobøe ho ukryl. Pokusím se ho vypátrat.ÿ Moudrovous
se odmlèel a kamarádi s napìtím èekali. Co s nimi teï bude.
Zrcátko se opìt rozeznìlo: þ Jistì dobøe znáte ©ikmou vì¾ v Pise. Teï je¹tì
¹ikmá není, proto¾e ji teprve nedávno postavili, tak ji snad i pøesto najdete.
Mìøí celých 55 metrù a má 10 pater, tak¾e není k pøehlédnutí. Má také 294
schodù a ty jsou pro vás dùle¾ité. Pod dla¾dicí na jednom z nich je prá¹ek
ukrytý. Vím jen tolik:ÿ

J-IV-5-5
Násobením dvou dvojciferných èísel dostaneme 2 176. Kdy¾ zamìníme
poøadí èíslic v obou èinitelích, bude souèin 1 978. Odpoèítejte poèet schodù
vìt¹ího z obou èísel a najdete ten správný schod.
I kdy¾ Moudrovous nevìdìl, jestli je to schod shora nebo zdola, byla to
vydatná pomoc. Hned se dali do poèítání. Zlovus jim dal ale na závìr zabrat.
Vymyslel si na nì pìknì tì¾kou úlohu. V duchu dìkovali Leonardovi, ¾e se
díky nìmu do Evropy arabské èíslice dostaly. Po dlouhých výpoètech si byli
jisti.
Bylo více a více ¹ero a tøi kamarádi se vydali ke zvonici - budoucí ¹ikmé
vì¾i. Krásnì se tyèila nad chrámem. Potichounku se do ní vkradli. Bára
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rychvì vybìhla k vy¹¹ímu schodu, Matìj k ni¾¹ímu. Kos hlídal venku. Bára
nena¹la nic. Vracela se s prázdnou. Matìj ale nemohl dla¾dici odsunout. Musel trochu víc zabrat. Dla¾dice povolila a¾ se celá vì¾ zakymácela. Prá¹ek
byl tam! þ Kosi, honem pole», je to tu!ÿ Jen co Kos doletìl, Matìj v¹echny
posypal prá¹kem. Byli doma!
þSláva, povedlo se!ÿ radovali se v¹ichni.
þSly¹eli jste, jak to ve vì¾i vrzalo, a jak se kymácela, kdy¾ jsem odsunul
dla¾dici,ÿ strachoval se Matìj.
þU¾ se tím netrap, Matìji. Vyhráli jsme a jsme zpátky doma!ÿ
uvMoji drazí, pøemohli jste velkého èarodìje jen svou vlastní chytrostí a
dùvtipem. Musím vám gratulovat. Tì¹ím se, a¾ se v klidu sejdeme na mém
hradì. Mám pro vás pøekvapení. Teï si odpoèiòte, zítra vás èekám.
Usnuli, jako kdy¾ je do vody hodí. Ráno je probudilo letní sluníèko. Vzali
si v¹echny vìci a opou¹tìli knihovnu. Ani nemohli uvìøit, co se v¹e za tìch
pìt dní stalo. Zachránili celou historii pøed èarodìjem Zlovusem. Pospí¹ili
si na Moudrovousùv hrad. Èekalo je pøivítání v podobì krásnì prostøené
tabule, Moudrovous sedìl v èele. Celý den si povídali, jedli a smáli se. V¹e
si podrobnì vyprávìli. Odpoledne se museli rozlouèit, aby Bára s Matìjem
do¹li vèas domù.
þMoudrovousi,ÿ nedoèkavì poletoval Kos, þ je¹tì to pøekvapení.ÿ
Moudrovous se usmál. þ Nebojte se, nezapomnìl jsem. Tady to je.ÿ Byly
to dvì zavírací zrcátka. Bára s Matìjem na nì koukali rozpaèitì. þNo snad
si nemyslíte, ¾e bych vám dal obyèejná zrcátka. Podobné teï nosila Bára.
Kdykoli v nich uvidíte nebo usly¹íte toho druhého. Mù¾e se to hodit, ne?ÿ
Matìj se usmál: þNo to je perfektní. Je to jako webkamera, a» jsi kdekoliv!
I bez pøipo jení.ÿ
þJako webkamera?ÿ podivoval se Moudrovous, þco to je?ÿ
þNo, to je nìco, jako tohle zrcátko, ale ne tak ¹ikovný. Bude¹ se muset
nìkdy pøijít podívat k nám.ÿ
þV¹ak já pøijdu, nebojte.ÿ Rozlouèili se.
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