Zadání 2. série VI. roèníku kategorie JUNIOR
Svá øe¹ení zasílej do 16. prosince 2007
Hned po ránu vzbudil Moudrovous v¹echny spáèe. Na Kosa dolehl strach z
dne¹ních kouzelnických zkou¹ek a skoro nemluvil. þBáro, Matìji, jdìte nasbírat døíví na oheò a vemte s sebou Kosa. Procházka lesem mu proèistí hlavu,ÿ
nakázal Moudrovous. Jak postupovali hloubìji do lesa, Kos oèividnì pookøál.
Dokonce prohodil i nìkolik vtipù. Døíví mìli nasbírané a tak se vydali nazpìt.
þPodívejte, tady nìkdo bydlí!ÿ zvolala Bára, kdy¾ si jako jediná v¹imla
srubu na pasece blízko cesty.
þPo jïme se tam podívat,ÿ navrhl Kos. Kdy¾ pøi¹li ke srubu, zjevil se pøed
nimi mladý kouzelník a øekl: þPo jïte dál pøátelé a zase zmizel.ÿ
Bára s Matìjem nevìøícnì koukali do prázdna, kde je¹tì pøed chvilièkou
stál onen kouzelník. þTo je kouzlo neviditelnosti,ÿ vysvìtlil jim Kos.
Ve¹li dovnitø a znovu údivem onìmìli. U stolu sedìli tøi naprosto toto¾ní
kouzelníci. þCo je to za mocné kouzlo?ÿ zeptal se Kos. Postavy se zaèali
hlasitì smát a pak jedna z nich odpovìdìla: þTo není ¾ádné kouzlo. Já jsem
Adalbert a toto jsou mí bratøi Bertram a Celestýn.ÿ Pak se zahledìl na Kosa
a se znatelným potì¹ením v hlase dodal: þTy jsi ten uèedník Moudrovouse
a vy musíte být jeho pøátelé!ÿ Kos byl pøekvapen a proto se pøedstavování
ujala Bára: Já jsem Bára, tohle je Matìj a tohle je opravdu Moudrovousùv
uèedník Kos. Dnes bude skládat zkou¹ky.
V tu chvíli vstal Celestýn a rozvá¾nì pravil: Jestli¾e jsi Moudrovousùv
uèeník, jistì nebude¹ mít problém vyøe¹it tuto hádanku.

J-VI-2-1
Dva z nás umí být neviditelní. Dva z nás se umí promìnit na zvíøe. Dva
z nás umí létat a dva z nás doká¾í protivníka promìnit v kámen. ®ádný z nás
ale neumí více ne¾ tøi z tìchto kouzel. O Adalbertovi víme, ¾e jestli¾e doká¾e
být neviditelný, doká¾e také promìòovat v kámen. O Bertramovi víme stejnì
jako Celestýnovi, ¾e umí-li se promìnit ve zvíøe, tak i létá. O Celestýnovi
stejnì jako o Adalbertovi víme, ¾e umí-li promìnit nìkoho v kámen, umí také
létat.
Kdy¾ uhádne¹, který z nás neumí promìòovat v kámen, nauèíme tì jedno
z na¹ich kouzel.
Kos si v¹echny uvedené podmínky uspoøádal v hlavì a ji¾ Celestýnovi
¹eptal správnou odpovìd. þVýbornì! Které kouzlo chce¹, abychom tì nauèili?ÿ
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þVem si promìòování v kámen,ÿ poradil mu Matìj, þ jsi pták, tak¾e létat umí¹ a zvíøetem jsi taky. Jsi docela malý, tak¾e si tì kolikrát ani nikdo
nev¹imne. To kamenìní by se ti ale mohlo hodit. Ale na mnì si to nezkou¹ej!ÿ
Kos se tedy nauèil promìòování v kámen a pak se v¹ichni tøi rychlým
krokem odebrali za Moudrovousem. Ten je pøivítal pokáráním: þ Jdete pozdì,
u¾ musíme vyrazit na zkou¹ky, nasnídáme se a¾ v Neznabozích, ale musíme
si pospí¹it.ÿ
Dorazili do cíle a zjistili, ¾e zkou¹ky jsou o pùl hodiny odlo¾eny. Stáli vedle
jídelního automatu a v¹ichni si uvìdomili, ¾e mají hlad. Moudrovous sáhl do
kapsy pro peníze, ale nahmatal pouze díru. þ Snídanì nebude,ÿ zachmuøil se.
þKdy¾ mi pomù¾ete, dám vám snídani zadarmo.ÿ Matìj dnes ji¾ podruhé
udivenì zíral. Mluvící automat vidìl poprvé. þTak tedy poslouchejte, tuto
úlohu se sna¾ím vyøe¹it ji¾ ètvrtým rokem.ÿ

J-VI-2-2
Napí¹eme-li k jakémukoli pøirozenému èíslu èíslo, které se li¹í v pozici
cifer, pak rozdíl men¹ího z èísel od vìt¹ího èísla je v¾dy dìlitelný devíti. Vysvìtlete mi, proè!
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þPoèkej, to není zas tak lehké, dej nám chvilku. To si musíme rozmyslet,ÿ
øekla Bára. I kdy¾ jim úloha dala zabrat, stihli automatu øe¹ení vysvìtlit a
dokonce i posnídat.
þTo byla dobrota a úplnì zadarmo.ÿ zaradoval se Matìj.
þZadarmo?ÿ podivil se Kos, þza pìknì tì¾kou úlohu!ÿ
þAho j! Sly¹eli jste to?ÿ Otoèili se a vidìli, jak k nim bì¾í Celestýn. Nebo
snad Bertram?
þAho j Adalberte, co jsme mìli sly¹et?ÿ pozdravil pøíchozího Moudrovous.
þZkou¹ky byly odlo¾eny, proto¾e nìkdo oèaroval zrcadlo. Kouzelníci se
sna¾í zjistit kdo, anebo alespoò jakým kouzlem bylo zrcadlo oèarováno. Mohlo
by to být pro kouzelnické adepty nebezpeèné,ÿ vysvìtloval Adalbert.
þProsíme kouzelnické adepty, aby se dostavili ke zkou¹ce zrcadlem. Prosíme kouzelnické adepty, aby se dostavili ke zkou¹ce zrcadlem. Konec hlá¹ení.ÿ zachraptìlo z reprodukotru, který jen tak poletoval vzduchem.
þNu¾e po jïme, jen doufám, ¾e se jim podaøilo zrcadlo odèarovat,ÿ øekl
ponìkud nejistým hlasem Moudrovous.

1 Pøíklad: 7 066 834



4 678 306 = 2 388 528 = 9 265 392, ciferný souèet èísla 7 066 834

je 7 + 0 + 6 + 6 + 8 + 3 + 4 = 34. Návod: Vypoètìte nejprve zbytek po dìlení devíti obou
pøirozených èísel a také jejich ciferných souètù.
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Kos mìl jít na øadu jako první. Moudrovous mu vysvìtlil, v èem spoèívá
zkou¹ka zrcadlem. Jde o to, ¾e nìkterá zrcadla jsou zlá a doká¾í i zabít. Mají
ov¹em pouze omezený prostor, kde mohou zaútoèit. Kdy¾ kolem nìj chce
kdokoli projít, musí si uvìdomit, odkud svítí slunce a jaký má zrcadlo tvar.
Tedy pøesnì vypoèítat, jaké má zrcadlo zorné pole. Cílem tedy je dostat se
co nejblí¾e zrcadlu, aby ¹lo odèarovat, ale nevstoupit do jeho zorného pole.
Tøi zrcadla u zkou¹ek tvoøí rovnoramenný trojúhelník ABC . Kos ví, kde
le¾í bod S , který oznaèuje støed základny AB, a bod D, co¾ je prùseèík osy
úhlu pøi vrcholu A a vý¹ky na základnu. Nic dal¹ího o zrcadlovém trojúhelníku ale neví. Kos musí být nìkde uprostøed mezi zrcadly a v¾dy do jít co
nejblí¾e k nìkterému z nich, ale nesmí se dostat do zorného pole dvou zrcadel, to znamená do obvodu zrcadlového tro júhelníku. Kamarádi mu musí
tedy poradit, kam se postavit.

J-VI-2-3
první èást
Je dána úseèka S D; jS D j = 16m. Sestrojte rovnoramenný trojúhelník
ABC takový, ¾e bod S je støedem jeho základny AB a bod D je prùseèíkem

vý¹ky na tuto základnu a osy úhlu u vrcholu A?

druhá èást
Pøedstavte si, ¾e budeme vrcholem C pohybovat tak, aby trojúhelník ABC
stále splòoval v¹echny podmínky ze zadání. Jaký geometrický útvar vyplní
v¹echny obvody takových trojúhelníkù ABC ?

J-VI-2-4
Jaký je obsah vnitøní plochy vymezené obvody v¹ech takových rovnoramenných trojúhelníkù ABC z pøedcházející úlohy?
Kos se vydal plnit svùj úkol. Postupoval kupøedu. Bára si v¹imla, ¾e v
davu pøihlí¾ejících je i onen stín, který je pøedcházející den spoutal a který
se sna¾il Kosovi pokazit zkou¹ku. Zrovna to chtìla øíci Moudrovousovi, kdy¾
se zahømìlo. To, co Bára nevidìla, ale ostatní pøihlí¾ející vidìli, byla hrùzostra¹ná podívaná. Ze zrcadla vystøelil blesk smìrem na Kosa. Ten jentaktak
uskoèil a tam, kde pøedtím stál, byl nyní jen malý kráter.
Moudrovous rychle zakouzlil ochranné kouzlo a zavolal na Kosa: þ Zniè to
zrcadlo! Mo je kouzlo tì na nìkolik vteøin ochrání pøed blesky!ÿ
Kos usilovnì pøemý¹lel jak znièit zrcadlo, v¾dy» zobákem ho nerozklovne.
Pak dostal nápad. Vzlétl a co nejrychleji se rozletìl k zrcadlu, jak nejblí¾e
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mohl. Tìsnì pøed tím, ne¾ by se mohl dostat do jeho zorného pole, vyslovil
zaklínadlo. Zrcadlo se roztøí¹tilo a Kos, tedy vlastnì nyní kus kamene, dopadl
mezi støepy na zem. Nastal zmatek. Nikdo nevìdìl, co se stalo. Takto zkou¹ka
probíhat nemìla.
Moudrovous, Bára a Matìj dobìhli ke Kosovi a Moudrovous Kosa odèaroval. þJsi v poøádku?!ÿ ptali se v¹ichni s obavou. þJsem, ale jakto¾e zrcadlo
zaútoèilo? V¾dy» jsem byl je¹tì dost daleko.ÿ Moudrovous poklekl ke støepùm a prohlí¾el si je. Pak vyslovil svoji teorii: þZrcadlo bylo oèarované aby
místo pouhého oznaèení zkou¹ených adeptù, vystøelovalo blesky, to je jasné.
Navíc, z tvarù støepù lze poznat, ¾e bylo i oèarováno, aby nebylo rovné, ale
vypouklé a tedy i jeho zorné pole bylo vìt¹í a proto vystøelilo døíve, ne¾ mìlo.
Ale kdo to mohl udìlat?ÿ
Bára s Matìjem nyní Moudrovousovi øekli v¹e o neznámem stínu, který
je sledoval ji¾ ve vlaku, pak se pokusil pøekazit první zkou¹ku a pak je zajal
a svázal a nakonec byl vidìn i u této zkou¹ky. þTo je zlé,ÿ øekl Moudrovous.
þMusíme zjistit, kdo chce Kosovi ublí¾it. Hned zítra se pustíme do pátrání.ÿ
Kos, který se stal hrdinou dne, byl ve svém ¾ivlu. Mnoho lidí na nìj
mávalo a ukazovalo. Pøíbuzní ostatních adeptù mu dìkovali, ¾e ¹el první na
zkou¹ku a ¾e ochránil ostatní adepty pøed nehodou.
þVíte, kdy¾ se promìníte v kámen, tak vám opravdu velmi vyhládne.
Nedáme si nìco do zobáèku?ÿ ospravedlòoval svùj hlad Kos.
þTo bychom rádi, ale nemáme co,ÿ vysvìtlovala Bára.
þÁ, tady jste,ÿ pøispìchal k nim nejspí¹e Celestýn. þ Nejvy¹¹í sudí vás zve
na veèeøi. Moc dìkuje za tvou pomoc, Kosi. Tady máte lísteèek na jídlo, s
ním si jdìte tam do té krèmy. A dobrou chu».ÿ
þDìkujeme,ÿ usmíval se Moudrovous a byl na Kosa náramnì hrdý. þ Zítra
na vidìnou.ÿ A pak otoèil lístek. Stálo na nìm:

J-VI-2-5
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Najdìte ¹esticiferný palindrom , jeho¾ první trojèíslí je dvakrát vìt¹í ne¾
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druhé trojèíslí .
þCo to má být?ÿ divil se Kos þAle nevadí, já mám takový hlad, ¾e bych
pro kousek chleba vyøe¹il takových úloh tøeba deset.ÿ Pustil se do úlohy s

2 Palindrom je takové èíslo, které se odpøedu ète stejnì jako odzadu. Podobnì jako
u palindromických vìt jako je napø. Báøe jede jeøáb. Pøíkladem nìjakého ¹esticiferného
palindromu je èíslo 647 746.
3 První trojèíslí pøedcházejícího palindromu je 647 a druhé trojèíslí je 746. (Rozhodnì
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to tedy není hledaný palindrom, proto¾e 647 = 2 746:)
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takovou vervou, ¾e ji mìl vá¾nì za chvilièku hotovou. Ale z výsledku moc
nad¹ený nebyl.
þVí¹ co,ÿ navrhl Matìj, þpojïme se tam podívat a uvidíme.ÿ Kosovi spadl
ze srdce kámen snad je¹tì vìt¹í, ne¾ ve který se sám pøed tím promìnil, kdy¾
v køèmì uvidìl cedulku: þLístky bez èísla { výbìr volnýÿ.
Tak dobrou veèeøi nemìli u¾ dlouho. Do¹li pomalu zpátky do táboøi¹tì
a ¹li spát. Ale neusínalo se jim dobøe. V¹ichni pøemý¹leli, kdo chce Kosovi
ublí¾it. Jen Kos usnul rychle, proto¾e mìl za sebou opravdu perný den.

5

