
Øe¹ení 1. série IV. roèníku kategorie JUNIOR

RJ-IV-1-1
Pokud bychom rozestavili 24 bust do ¹esti rùzných øad, potøebovali bychom

30 bust. My v¹ak máme pouze 24 bust. Musíme tedy 6 bust nìjak u¹etøit.
To doká¾eme tak, ¾e umístíme jednu bustu do dvou nebo tøí øad.

Pokud postavíme øady tak, ¾e jedna busta bude spoleèná tøem øadám, a
to udìláme dvakrát, u¹etøíme ètyøi busty. Podobným postupem, tak ¾e dvì
busty budou spoleèné dvìma øadám u¹etøíme dal¹í dvì busty. Tím je úloha
splnìna.

Busty lze samozøejmì poskládat v¹emo¾nì. Od situace, kdy v¾dy dvì øady
mají spoleènou jednu bustu (mù¾e vzniknout ¹estiúhelník), a¾ po hvìzdici,
kdy je jenda busta spoleèná pìti øadám a poslední øada má spoleènou bustu
s dal¹ími dvìma øadami.

Vyøe¹ená úloha by mohla vypadat takto:

obr. 1

RJ-IV-1-2
Dùle¾ité je, zadání si nejprve peèlivì pøeèíst. Pak si zvolíme vìtu, ve které

je udáno, ¾e alespoò dva uèenci jdou tìsnì za sebou, nebo víme, kolik uèencù
jde mezi nimi, a tou zaèneme.

1. Mù¾eme tedy zaèít vìtou þHarmonius pøi¹el je¹tì pøed tím, který pøi¹el
pøed Oktaniem.ÿ Tedy poøadí musí být:

Harmonius, , Oktanius

2. Dále budeme pracovat s vìtami, která jsme ji¾ do schématu pou¾ili.
Jednak þPentilius pøi¹el po Harmoniovi.ÿ
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Harmonius, Pentilius, Oktanius

3. Dále þOktanius pøed Kubikem.ÿ

Harmonius, Pentilius, Oktanius, Kubikus

4. þTrianglos pøi¹el dlouho pøed Kubikem.ÿ Trianglos pøi¹el pøed v¹emi,
které jsme ji¾ uva¾ovali. Nevíme, ale pøesnì pøed kým.

Trianglos, . . . . . ., Harmonius, Pentilius, Oktanius, Kubikus

5. þTrianglos a¾ za Kvadrikem.ÿ

Kvadrikus, Trianglos, . . . . . ., Harmonius, Pentilius, Oktanius, Kubikus

6. þKvadrikus pøi¹el po tom, který pøi¹el po Logiovi.ÿ nevíme ale je¹tì,
kdo pøi¹el po Logiovi.

Logius, , Trianglos, . . . . . ., Harmonius, Pentilius, Oktanius,
Kubikus

7. Zbývá nám poslední jméno. Víme, ¾e þLogius pøi¹el pøed Astrosem.ÿ
Proto

Logius, Astros, Trianglos, Harmonius, Pentilius, Oktanius, Kubikus

Nyní jsou ve schématu zapsáni v¹ichni a to také musí být poøadí, v jakém
pøi¹li k bohyni Pallas Athenì.

RJ-IV-1-3
Zpùsobù, jak øe¹it tuto úlohu, je jistì mnoho. My si uká¾eme jeden efek-

tivní. Nejdøíve si na hlavní diagonálu (tj. úhlopøíèka z levého horního do
pravého dolního rohu) dáme v¹echny obrazce tak, aby se neopakovaly. Ná-
slednì je vybarvíme opìt tak, aby se na diagonále nevyskytly stejné barvy.
Výbìr obrazcù a barev je náhodný (viz obr. 2).

Nyní si doplníme druhé políèko v prvním øádku. Proto¾e v øádku je u¾
ètverec a ve sloupci pod druhým políèkem je ¹estiúhelník, nemù¾eme tam
ji¾ tyto dva útvary umístit. Stejnì, jako tam nemohou být takto vybarvené
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obrazce. Zbývá nám tedy vy¹rafovaný kruh nebo puntíkovaný trojúhelník.
Zvolme tedy napø. vy¹rafovaný kruh. Puntíkovaný trojúhelník musí u¾ zcela
jistì být ve druhém øádku v prvním políèku.

Do tøetího polièka prvního øádku mù¾eme dát jedinì ¹estiúhelník, který
je vybarven jenom jediným mo¾ným zpùsobem, aby byli splnìny podmínky,
a to je puntíkovaný obrazec.

V¹echna dal¹í políèka jsou u¾ vynucená, to znamená, ¾e existuje jediný
obrazec s jediným vybarvením, který do nìj mù¾eme umístit.

obr. 2

V¹e jsme odvodili z rozmístìní obrazcù na hlavní diagonále a jediné volby
obrazce (ze dvou mo¾ností) na druhé políèko prvního øádku. Mohli bychom
tedy snadno øíci, kolik má tato úloha øe¹ení. Na diagonálu dáváme ètyøi
rùzné obrazce, které mohou být vybarveny ètyømi mo¾nými zpùsoby. Staèí
si uvìdomit, ¾e tìchto mo¾ností je (4 � 3 � 2 � 1) � (4 � 3 � 2 � 1) = 576. Po
umístìní obrazcù na diagonálu jsme mìli jedinou mo¾nost volby, a to ze
dvou obrazcù. Celkový poèet v¹ech rozmístìní obrazcù do ètverce je tedy
2 � 576 = 1152. Samozøejmì, ¾e nìkteré z tìchto mo¾ností jsou jen vzájemnì
zrcadlovì otoèeny.

RJ-IV-1-4
Pythagoras si vzpomnìl, ¾e v této úloze ¹lo o nìjaké trojúhelníky. Tak se

na nì zamìøíme. Dorýsujeme úhlopøíèku BD a prùseèík BD s úhlopøíèkou
AC oznaèíme P . Prùseèík úhlopøíèky AC s úseèkou SD oznaèíme T . Støed
úseèky AB oznaème S (viz obr. 3).

Úhlopøíèka BD dìlí rovnobì¾ník na dva shodné trojúhelníky ABD a
BCD. V 4ABD jsou úseèky DS a AP jeho tì¾nicemi a bod T tì¾i¹tìm.
Jak je ji¾ známo, tì¾i¹tì le¾í v 1

3
tì¾nice. Proto je jAT j = 2

3
jAP j.
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Dále víme, ¾e jAP j = 1

2
jACj, proto

jAT j =
2
3
�
1
2
jACj =

1
3
jACj;

neboli
jAT j : jTCj = 1 : 2:

Mù¾eme tedy vyslovit odpovìï: Spojnice strany AB s vrcholem D dìlí
úhlopøíèku AC rovnobì¾níku ABCD v pomìru 1 : 2.

obr. 3

Úlohu je ale mo¾né øe¹it i jiným zpùsobem. Nejprve si oznaèíme body,
které budeme potøebovat. Prùseèík úhlopøíèky AC s úseèkou SD oznaèíme
P . Støed úseèky AB oznaème S.

obr. 4

V rovnobì¾níku vzniklo nìkolik trojúhelníkù. Ale v¹imnìme si 4ASP a
4CPD. Úhel PAS v 4ASP je støídavý s úhlem PCD v 4CDP a stejnì tak
úhel ASP v 4ASP je støídavý s úhlem CDP v 4CDP . Jak víme støídavé
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úhly mají stejnou velikost. Mù¾eme proto øíct, ¾e4ASP a4CDP jsou podle
vìty uu trojúhelníky podobné. Strana AB má délku a. Víme, ¾e bod S le¾í
v polovinì strany AB, a proto délka základny AS 4ASP je a

2
. Dále víme,

¾e 4CDP má délku základny také a. Strana AS 4ASP je se stranou CD

4CDP v pomìru 1 : 2. Jeliko¾ to jsou trojúhelníky podobné, tak ve stejném
pomìru bude i strana AP 4ASP se stranou CP 4CDP .

To u¾ jsme pomohli Pythagorovi vyøe¹it jeho problém. Spojnice strany
AB s vrcholem D dìlí úhlopøíèku AC rovnobì¾níku ABCD v pomìru 1 : 2.

RJ-IV-1-5
Nejprve si musíme skupinu osmi kulièek rozdìlit na men¹í skupiny, u

kterých pøi jednom vá¾ení doká¾eme urèit, která z kulièek je nejtì¾¹í. To
doká¾eme urèit u skupiny s nejvý¹e tøemi kulièkami. Proto si osm kulièek
rozdìlíme na dvì skupiny po tøech kulièkách a jednu skupinu po dvou kuliè-
kách.

Na váhy vlo¾íme obì skupiny po tøech kulièkách a zvá¾íme. Pokud jsou
váhy v rovnováze, je tì¾¹í kulièka ve zbývající skupinì dvou kulièek. Tyto
dvì kulièky vlo¾íme na váhy a ty nám uká¾ou nejtì¾¹í kulièku.

Pokud pøi prvním vá¾ení nejsou váhy v rovnováze, vezmeme skupinu tøí
kulièek, která je tì¾¹í. Z ní vybereme dvì kulièky a ty zvá¾íme. Pokud jsou
váhy v rovnováze, je nejtì¾¹í kulièka ta tøetí, zbývající. Pokud nejsou, váhy
nám pøímo ukázaly nejtì¾¹í kulièku.
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