
Øe¹ení 1. série VI. roèníku kategorie STUDENT

RS-VI-1-1
Z de�nice ¹»astného èísla se dozvídáme, ¾e takové èíslo musí mít sudý

ciferný souèet (jinak by nemohly být jeho cifry rozdìleny na dvì èásti se
stejným ciferným souètem). Zvìt¹íme-li toto èíslo, opìt má mít sudý ciferný
souèet. Proto mù¾eme vypustit èísla konèící jinou cifrou ne¾ 9.

Budeme tedy vy¹etøovat první tøi cifry. Jeliko¾ hledáme nejmen¹í èíslo,
polo¾íme první cifru rovnu 1. V dal¹ím postupu jde jen o to nejprve þvyrobit
maléÿ ¹»astné èíslo a pak u¾ jen ovìøit vlastnosti èísla o jednièku vìt¹í. Malé
èíslo zajistíme tak, ¾e na místa stovek budeme postupnì dosazovat èísla od
0 vý¹ a na míst desítek takovou èíslovku, aby souèet prvních tøech cifer byl
9, co¾ je èíslovka poslední.

¹»astné èíslo ¹»astné èíslo + 1
1089 1090
1179 1180
1269 1270
1359 1360
1449 1450

A¾ do èísla 1449 èísla nesplòují podmínku, ¾e èíslo o jednièku vìt¹í je také
¹»astné èíslo. Nejmen¹í hledané ¹»astné èíslo je tedy 1 449.

RS-VI-1-2
Staèí, kdy¾ nejprve zaèneme mìøit èas obìma hodinami zároveò. Kdy¾

se dosypou sedmiminutové, ihned je znovu otoèíme a zaèneme odmìøovat
druhých 7 minut. Ve chvíli, kdy se dosypou i jedenáctiminutové, je ze sedmi-
minutových odsypáno 4 minuty a zbývají je¹tì 3 minuty. Proto právì v tento
okam¾ik mù¾eme zaèít odmìøovat 3 minuty. A¾ se (podruhé) sedmiminutové
hodiny dosypou, uplynuly 3 minuty.

RS-VI-1-3
V tomto problému nás budou zajímat pouze poslední cifry daných èí-

sel. Pokud èíslo n má být dìlitelné 10, musí konèit cifrou 0. Bude nás tedy
zajímat, jaké jsou poslední cifry sèítancù ve vyjádøení èísla n. Pøi násobení
závisí poslední cifra jen na posledních cifrách jednotlivých èinitelù. Proto se
mù¾eme omezit jen na poslední èíslici mocnin trojky, ètyøky a pìtky.

Mo¾né výsledky zapí¹eme do tabulky. Pou¾ijeme zápis mod 10 (èteme
modulo 10), co¾ je zbytek èísla po dìlení 10, tedy poslední èíslice.
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k 3k mod 10 4k mod 10 5k mod 10
1 3 4 5
2 9 6 5
3 7 4 5
4 1 6 5
5 3 4 5
6 9 6 5

Vidíme, ¾e se cifry periodicky opakují. Napø. ka¾dá ètvrtá mocnina trojky
konèí èíslicí 1 a ka¾dá druhá mocnina ètyøky konèí èíslicí 6. Tento cyklus se
nikdy nenaru¹í, proto¾e výsledek násobení pro poslední cifru zále¾í poøád jen
na posledních cifrách.

Zbývá tedy zjistit, jaká z mocnin odpovídá exponentu 1986.
Proto¾e 1986 = 4 � 496 + 2 (mohli bychom také psát 1986 � 2 mod 4,

je poslední èíslice èísla 31986 stejná jako poslední èíslice èísla 32 a to je 9.
Mù¾eme to také zapsat takto:

31986 � 32 mod 10; 32 � 9 mod 10:

Proto¾e 1986 je sudé èíslo, je

41986 � 42 mod 10; 42 � 6 mod 10:

Mocniny èísla 5 konèí v¾dy zase na pìtku, proto

51986 � 5 mod 10:

Nakonec nám ji¾ nezbývá nic jiného, ne¾ seèíst koneèné cifry a zjistit, zda
je jejich souèet èíslo s koneènou cifrou nula. Proto¾e

9 + 6 + 5 = 20 � 0 mod 10;

zjistili jsme, ¾e èíslo n je dìlitelné deseti.

RS-VI-1-4
Hledáme èíslo n 2N. Èíslo nmá splòovat 3 podmínky: n2 = x2; n3 = y3; n5 =

z5; kde x; y; z 2 N. Tedy èíslo n je dìlitelné èísly 2, 3 a 5. A proto¾e hledáme
nejmen¹í takové pøirozené èíslo n, v jeho prvoèíselném rozkladu budou právì
jen mocniny prvoèísel 2, 3 a 5. Prvoèíselný rozklad èísla n je tedy:

n = 2�3�5;
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kde �; �;  2 N.
Jistì platí n

2 = 2��13�5. Ale také n
2 = x2 = x � x, tedy v prvoèíselném

rozkladu èísla x2 jsou v¹echny mocniny prvoèísel sudé. Proto je �� 1 liché a
� a  jsou sudá èísla.

Podobnì druhá podmínka n
3 = y3 nám øíká, ¾e v¹echny exponenty prvo-

èísel v rozkladu èísla n
3 = 2�3��15 jsou dìlitelné tøemi.

Z poslední podmínky obdobnou úvahou dostaneme, ¾e exponenty v pr-
voèíselném rozkladu èísla n

5 = 2�3�5�1 jsou dìlitelné 5.
Dejme dohromady v¹echny podmínky pro èísla �; �; . Èíslo � je liché, je

dìlitelné tøemi a pìti, tzn. patnácti. Proto¾e hledáme nejmen¹í takové èíslo,
je � = 15.

Èíslo � je sudé, je dìlitelné pìti, tzn. deseti. Èíslo o jednièku men¹í je dì-
litelné tøemi. Nejmen¹í pøirozené èíslo dìlitelné deseti je 10 a èíslo o jednièku
men¹í (9) je dìlitelné tøemi.

Nakonec èíslo  je sudé a dìlitelné tøemi, tzn. ¹esti. Èíslo o jednièku má
být dìlitelné pìti. Nejmen¹í takové èíslo je samozøejmì 5.

Tím je úloha vyøe¹ena. Hledané pøirozené èíslo je n = 215 � 310 � 56. Pro
zajímavost a pro ty, kteøí se vydali cestou postupného zkoumání þmalýchÿ
èísel je n = 32 768 � 59 049 � 15 625 = 30 233 088 000 000.

RS-VI-1-5
Oznaème si hledané prvoèíslo jako p. Jako první mù¾eme vylouèit dvojku.

Proto¾e pak by i p+4 a p+8 byla sudá èísla, ale prvoèísla jsou kromì dvojky
v¹echna lichá.

Kdy¾ za p dosadíme èíslo 3, zjistíme, ¾e podmínkám vyhovuje. Kdy¾ v¹ak
hledáme dal¹í prvoèísla, nedaøí se nám to. Proè?

V¹echna prvoèísla vìt¹í ne¾ 3, dávají po dìlení tøemi zbytek 1 nebo 2.
Kdy¾ pøièteme k libovolnému prvoèíslu, které po dìlení trojkou dává zbytek
jedna, èíslo ètyøi, dostaneme èíslo, které mù¾e být prvoèíslem. Kdy¾ ale k
takovému èíslu pøièteme osmièku, dostaneme èíslo, která je dìlitelné tøemi,
a tak nemù¾e být prvoèíslem. Pøehlednì to mù¾eme zapsat takto: Jestli¾e je
uva¾ované prvoèíslo tvaru p = 3k + 1; kde k 2 N, pak èíslo p+ 8 je dìlitelné
tøemi, nebo» p+ 8 = (3k + 1) + 8 = 3k + 9 = 3(k + 3).

Podobnì dopadneme, i kdy¾ budeme uva¾ovat prvoèíslo tvaru p = 3k+2;
kde k 2 N. Proto¾e pak p + 4 = (3k + 2) + 4 = 3k + 6 = 3(k + 2) je zøejmì
také dìlitelné tøemi.

Zjistili jsme tedy, ¾e jediným hledaným prvoèíslem je 3. Jiné neexistuje.
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