Øe¹ení 1. série roèníku II

Øe¹ení J-II-1-1

Ve¹keré informace ze zadání je vhodné uspoøádat si do pøehledné tabulky,
abychom se v nich lépe orientovali (prázdná ponecháme ta políèka, která nemohou dle zadání nastat):
plá¹»
Dìsus

R

O

Zlovus

R

O

Mordus

O

vlastnost
È

HJ
HJ

È

VS
OZ

VS

OZ

VS

Proto¾e vìznitel má rudý plá¹» a Mordus ho nemá, není Mordus. Proto¾e
nemá ani hadí jazyk ani vlèí sluch (kdyby ho mìl, musel by mít ohnivý plá¹»),
má orlí zrak. Tedy nemù¾e být Dìsus. Vìznitel se tedy jmenuje Zlovus.
Øe¹ení J-II-1-2

Jeliko¾ máme k dispozici jen 15 záva¾í, ale v jednotlivých obrazcích má být
9, 9 a 7 obrazcù, je zøejmé, ¾e nìkterá záva¾í musí být spoleèná dvìma, resp.
tøem obrazcùm.
Proto¾e v kruhu a v trojúhelníku má být stejný poèet zává¾í, musí být v
kruhu vnì trojúhelníku stejné mno¾ství záva¾í jako v trojúhelníku vnì kruhu.
Podobnì odvodíme, ¾e poèet záva¾í v kruhu vnì ètverce je o 2 vìt¹í ne¾ poèet
záva¾í ve ètverci vnì kruhu. Toté¾ platí pro ètverec a trojúhelník. Takových
rozestavení je mnoho, jedním z nich je napø:

Øe¹ení J-II-1-3

Místnost znázornìme pomocí kruhu a místo, kde je namalován køí¾ bodem

K

(viz obrázek).
Rozbor: Støed kruhu

M

le¾í na odvìsnách v¹ech pravoúhlých trojúhelníkù

s vrcholy na hranièní kru¾nici. Trojúhelník ze zadání je rovnoramenný, tedy
vý¹ka a tì¾nice na základnu splývají (úseèka

1

KO,

bodem

O

jsme oznaèili støed

základny, ale bod
Tì¾i¹tì

V

O je zároveò i patou kolmice spu¹tìné z bodu K na základnu).
OK blí¾e k bodu O a kolmice na úseèku

le¾í v jedné tøetinì úseèky

KO bodem O (základna rovnoramenného trojúhelníku) musí procházet støedem
místnosti M .
Konstrukce støedu místnosti: Bodem K vedeme libovolnou pøímku p, její
prùseèík s kru¾nicí oznaème P . Bodem K veïme kolmici q k pøímce p, její
prùseèík s kru¾nicí oznaème Q. Obdobnì veïme pøímky r, s a jejich prùseèíky
s kru¾nicí oznaème R, S . Støed místnosti M le¾í v prùseèíku úseèek P Q a RS .

Pøedpokládejme dále, ¾e støed místnosti (bod
musí le¾et na základnì. Støed základny
bodu

K na základnu,
V le¾í v jedné

tì¾i¹tì

O,

M)

je ji¾ sestrojen. Bod

musí le¾et na Thaletovì kru¾nici nad prùmìrem
tøetinì úseèky

OK

M

který je i patou kolmice spu¹tìné z
blí¾e k bodu

O.

KM

a

Jiné po¾adavky u¾

v zadání úlohy nejsou. Tato úloha má tedy nekoneènì mnoho øe¹ení. Mno¾ina
v¹ech støedù základen je vý¹e zmínìná kru¾nice kromì bodu
tì¾i¹» (východù)

V je kru¾nice se støedem v
1
3|KL| = |KM |, a polomìrem 3 |KM |,

bodì

platí

kromì bodu

2

L,

K.

Mno¾ina v¹ech

který le¾í na úseèce

K.

KM

a

Tedy kamarádi si mohou stoupnout na libovolný bod z vý¹e uvedené mno¾iny
v¹ech øe¹ení.
Øe¹ení J-II-1-4

Zadání 4. úlohy bylo mo¾no vylo¾it dvìma rùznými zpùsoby, která vedla ke
dvìma odli¹ným postupùm øe¹ení.
1. Pro ty, kteøí pochopili vìtu: þAv¹ak

ke správnému úèinku, staèilo u¾ jen dva-

krát men¹í mno¾ství hadího prá¹ku ne¾ v prvním pøípadì.ÿ

takto:

Av¹ak ke správ-

nému úèinku, staèilo u¾ jen dvakrát men¹í mno¾ství hadího prá¹ku ne¾

bylo pou¾ito

kolik ho

v prvním pøípadì.

Pøi prvním vaøení dala babizna do ¾ejdlíku

x

hadího prá¹ku. Pøi druhém

x

2x hadího prá¹ku a bylo nutno pøidat 2 . Pøi správném vaøení má babizna dát
5
2
do ¾ejdlíku 2 x prá¹ku z hadího jedu. Pøi prvním vaøení pou¾ila 5 ze správného
mno¾ství prá¹ku.
2. Pro ty, kteøí pochopili vìtu: þAv¹ak

ke správnému úèinku, staèilo u¾ jen dva-

krát men¹í mno¾ství hadího prá¹ku ne¾ v prvním pøípadì.ÿ

takto:

Av¹ak ke správ-

nému úèinku, staèilo u¾ jen dvakrát men¹í mno¾ství hadího prá¹ku ne¾

bylo nutno pøidat

Oznaème mno¾ství prá¹ku, které je nutno pøidat

p a mno¾ství prá¹ku, které
x. Potom mìla babizna dát do ¾ejdlíku o p−x
dala babizna do ¾ejdlíku p − 2x prá¹ku a chybìlo

pou¾ila babizna pøi prvním vaøení
prá¹ku víc. Pøi druhém vaøení
pøidat

p−x

kolik ho

v prvním pøípadì.

2 . Dostáváme rovnici:

p − 2x +

p−x
2

3

=

p

a po jednoduchých úpravách
3
2

3

p− x=p
2

1
2

p=

3
2

x

dostáváme výsledek

p = 3x.
To znamená, ¾e v prvním pøípadì pou¾ila babizna jen tøetinu ze správného
mno¾ství, proto pro správný úèinek musí do letkvaru dát tøikrát více prá¹ku ne¾
pøi prvním vaøení.
Øe¹ení J-II-1-5

Nejprve si musíme uvìdomit, jakým smìrem by se otáèela kola, kdyby byla
zaøazena pouze za sebou. Druhé kolo by se otáèelo v opaèném smìru ne¾ první,
tøetí v opaèném smìru ne¾ druhé, ale to je ve stejném jako první, atd. Tak¾e
v¹echna lichá, resp. sudá, kola by se otáèela ve stejném smìru. Ve stroji, ve
kterém je 5 kol, by se napø. kolo èíslo 5 muselo otáèet ve stejném smìru, jako
kolo èíslo 1. Pokud jsou ale kola spojena do kruhu, musí se dvì sousední kola
(páté a první) otáèet ve stejném smìru. Co¾ není mo¾né. Musíme pou¾ít stroj
se ètyømi koly.
Z pøedchozí úvahy je zøejmé, ¾e musíme prvním kolem otoèit ve smìru opaèném, ne¾ se má otoèit ètvrté kolo. To je proti smìru pohybu hodinových ruèièek.
Pokud se má kolo èíslo 4 otoèit tøikrát, kdy¾ se kolo èíslo 1 otoèí jednou,
musí mít tøikrát ménì zubù. Na velikosti kol 2 a 3 nezále¾í. To splòují tyto
dvojice ozubených kol:
poèet zubù
4. oz. kolo

5

10

15

20

1. oz. kolo

15

30

45

60

Zbývající kola mohou mít libovolný poèet zubù. Napøíklad zvolme pro druhé
kolo 60 zubù a pro tøetí kolo 20 zubù. Druhé kolo se bude otáèet 4krát pomaleji
1
(nebo 4 krát rychleji) ne¾ první kolo (øeè je o úhlové rychlosti). Tøetí kolo se
3
bude otáèet 3krát rychleji ne¾ druhé kolo a tedy 4 krát rychleji ne¾ první kolo.

Ètvrté kolo se nakonec bude otáèet 4krát rychleji ne¾ kolo tøetí a tím 3krát
rychleji ne¾ kolo první.

4

