
2. série IV. roèníku kategorie STUDENT
Øe¹ení zasílej do 25. listopadu 2005

Celý den jsem se nemohl doèkat, a¾ zase pùjdeme spát. Snad ná¹ sen
bude pokraèovat. Èeká nás rituál pøijetí a snad se setkáme se samotným
Pythagorem.

Dìda se dost divil, ¾e chceme jít spát hned po veèeøi. Obvykle jsme ho
pøemlouvali, abychom mohli zùstat vzhùru co nejdéle. Jen¾e tentokrát je v¹e
jinak.

Le¾eli jsme v postelích a zkou¹eli usnout. Soustøedil jsem se sebevíc, ale
nìjak to ne¹lo. þDoubravko, spí¹?ÿ

þNìjak mi to nejde. Tak moc chci usnout, ¾e poøád èuèím do stropu.ÿ
þJá taky. Neví¹, jak to, ¾e jsme se mohli spolu u zkou¹ek bavit? A jak to,

¾e rozumíme øecky?ÿ
þTaky jsem nad tím pøemý¹lela. Myslím, ¾e by to mohlo být tím, ¾e ve

snu jsou dùle¾ité my¹lenky a ne slova. Je mo¾né, ¾e je doká¾eme vysílat a
pøijímat, tak¾e není vidìt, vlastnì sly¹et, ¾e spolu mluvíme, a taky to vypadá,
¾e umíme øecky.ÿ

þNa tom nìco je. Ale jak teï usneme?ÿ
þNevím, poèítání oveèek mi nikdy nezabíralo.ÿ
þA co poèítání sloupù kolem atria?ÿ
þProè byste chtìli poèítat sloupy kolem atria?ÿ
þJejda, ahoj Sokrate! No, to nic.ÿ Z nièeho nic jsme se objevili v paláci.

Sláva.
þKde jste byli takovou dobu? Málem jste prome¹kali rituál pøijetí.ÿ
V¹ichni jsme se shromá¾dili ve velkém atriu. Na pódiu byl pøipraven stolec

pro pøedstavené ¹koly a sedátka pro nás - nové èleny. Star¹í studenti sedìli
v hledi¹ti. Jako první pøi¹el konferenciér. Poklonil se nám a my jsme mu
jeho pozdrav oplatili. Znìlým hlasem uvedl pøedstavenstvo, ka¾dý se s námi
pozdravil pokynutím hlavy. Jako poslední pøi¹el sám Pythagoras. V¹ichni
studenti i pøedstavení se zvedli a uklonili se mu. On v¹em pokynul hlavou a
usedl. Vystøídalo se nìkolik øeèníkù z øad studentù i pøedstavených. V¹ichni
nás vøele vítali a pøáli nám hodnì ¹tìstí. Pøipomínali nám na¹e povinnosti
i výsadní postavení, které jsme pøijetím do ¹koly získali. Ze v¹eho se nám
toèila hlava. Nade¹la ta nejvzácnìj¹í chvilka. Po jednom jsme pøistupovali k
Pythagorovi, ten nám podal dùtky pøíslu¹ející èlenùm Pythagorejské ¹koly a
my mu pøísahali oddanost. Pak nám podal ruku.
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Nakonec pronesl øeè i on, zakonèil ji slovy: þJak je na¹í tradicí, vyzvu nyní
studenta posledního roèníku, aby zadal na¹im nováèkùm úlohu. Nejúspì¹nìj¹í
z øe¹itelù se stane prefektem nováèkovského roèníku. Vyzívám proto Parme-
nida1, nejlep¹ího studenta posledního roèníku, aby pøednesl svou úlohu.ÿ

S-IV-2-1
Je dán ètverec ABCD a bod X na jeho stranì BC. Jakých hodnot mù¾e

nabývat pomìr obvodu trojúhelníku ABX ku obvodu ètverce ABCD? Kdy

je pomìr obvodù stejný jako pomìr délek úseèek BC a BX a jaký je v tom

pøípadì pomìr obsahu trojúhelníku ABX ku obsahu ètverce ABCD?

Atriem to jen za¹umìlo. Pythagoras pokýval hlavou: þNyní se odeberte
do sálu v západním køídle, to bude va¹e místo studia. Je tam v¹e, co budete
potøebovat. Dejte se do práce, zdá se, ¾e vás milý Parmenides ne¹etøil!ÿ

Vydali jsme se tedy do na¹eho sálu a dali se do øe¹ení. Ka¾dý si nìco
kreslil na svou tabulku. Mnì jde ale øe¹ení úloh nejlíp, kdy¾ si o tom mù¾u
s nìkým popovídat, a nejlépe s Doubravkou. Za nedlouho jsme mìli øe¹ení
hotové a tak jsme ¹li odevzdat své tabulky Parmenidovi. Sokrates se k nám
pøidal.

Parmenides je peèlivì zkoumal. My jsme si mezitím prohlí¾eli palác. Do¹li
jsme a¾ do velkého sálu, kde stálo mnoho stolù, u ka¾dého nìkolik uèencù
nad nìjakými svitky. Bohu¾el nás tam odtud honem vyhnali.

þTo by mì zajímalo, co to tam dìlají,ÿ dumala Doubravka.
þMì té¾, zdá se, ¾e by to mohli být architekti. Ov¹em nerozumím, proè

je jich takové mno¾ství a proè jsme nemohli vidìt jejich plány,ÿ uva¾oval
Sokrates. Vtom nás volal sluha, ¾e se máme vrátit do západního køídla, aby
mohl Parmenides vyhlásit na¹e výsledky.

þMilí studenti,ÿ zaèal Parmenides, þtøi z vás úlohu vyøe¹ili velmi uspoko-
jivì, jsou jimi Kristián z Bohemie, Doubravka z Bohemie a Sokrates z Athen.
Mezi vámi je tøeba nyní zvolit jediného.ÿ

Skoèil jsem mu do øeèi: þVelký Parmenide, snad se nebude¹ zlobit, kdy¾ se
já i Doubravka funkce prefekta vzdáme ve prospìch Sokrata. Prokázal velké
znalosti matematiky a navíc je místní a vyzná se i v mravech Pythagorejcù.
My cizinci se teprve rozkoukáváme.ÿ

þJak si pøejete. Souhlasí¹, Doubravko?ÿ Doubravka kývla. þA ty, So-

1kolem r. 540 pø. n. l., Parmenides se teoreticky s Pythagorem setkat mohl, ale nejsou

o tom nejmen¹í zmínky a proti hraje i to, ¾e Pythagoras pùsobil v Krotónu a Parmenides

v Elei
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krate?ÿ I on pøikývl. þTak tedy rozhodnuto, prefektem nováèkovského roè-
níku nech» je Sokrates z Athen.ÿ V¹ichni jsme se mu poklonili.

Doubravka se ke mnì naklonila: þCo to mìlo znamenat?ÿ
þMusí¹ uznat, ¾e my jsme mìli daleko silnìj¹í zbranì ne¾ on. Nikdy nesly-

¹el o algebøe a jak ji vyu¾ívat. Navíc, on bude vá¾nì lep¹ím prùvodcem ne¾
nìkdo z nás.ÿ Doubravka se na mì souhlasnì usmála.

Parmenides pokraèoval: þVzhledem k tomu, ¾e na¹e ¹kola dostala velmi
dùle¾itý a zároveò tajný úkol, kterému se musí vìnovat v¹ichni star¹í èle-
nové øádu, budete se po nìjakou dobu vìnovat samostudiu. Nechal jsem vám
poslat materiály. S jakýmkoli problémem se obra»te na prefekta. Ten smí
vyhledat mì.ÿ S tìmi slovy ode¹el. Rozdali nám svitky, ale nám se do ètení
moc nechtìlo.

þTam ti architekti asi pracovali na tom dùle¾itém a tajném úkolu.ÿ
þTaké bych øekl,ÿ souhlasil Sokrates.
þProè jim ale nesmíme pomáhat? Jsme pøece øádní èlenové,ÿ rozèilovala

se Doubravka.
þCo kdybysme tomu pøi¹li na kloub?ÿ navrhl jsem. A Sokrates pøekvapivì

souhlasil. Domluvili jsme se, ¾e pøi odpolední siestì se znovu do velkého sálu
vydáme.

Odpoledne, kdy¾ v¹ichni po jídle podøimovali, jsme se znovu vkradli do
sálu. V¹ude byli poházené svitky, asi s nepovedenými náèrtky. Na obrovském
stole byl plán velkolepého paláce. Hlavní dóm mìly tvoøit dvì obdélníkové
budovy, které mìly splòovat urèitou vlastnost. Zdálo se, ¾e si architekti zatím
nevìdí rady.

S-IV-2-2
Narýsuj takový obdélník ABCD, jeho¾ délka krat¹í strany se rovná délce

del¹í strany jemu vepsaného obdélníku EFGH, pøièem¾ E a G jsou støedy

stran AD a BC.

þPojïte, vezmeme si s sebou nìkolik úloh. V klidu je v západním køídle
vyøe¹íme a øe¹ení necháme tady. Uvidíme, jestli nás pak nepøijmou mezi
sebe!ÿ

þTeda Doubravko, to je perfektní nápad!ÿ
þJe nebezpeèný, ale dobrý. Musíme být nanejvý¹ obezøetní. Za na¹e po-

èínání bychom mohli být z øádu vylouèeni.ÿ
þDobøe, tak ka¾dý najdeme jednu úlohu a mizíme,ÿ usmívala se Doubravka.

Nedalo se jí odolat. Chvíli jsme hledali ka¾dý sám, pak mì Doubravka volala
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k úloze o pravidelném n-úhleníku.

S-IV-2-3
Za palácem má být altán ve tvaru pravidelného n-úhelníku. V ka¾dém

jeho vrcholu má být sedátko. Cesty mezi jednotlivými sedátky tvoøí strany
mnohoúhelníku a jeho úhlopøíèky. Otázka zní, kolika zpùsoby lze projít cestami
od jednoho sedátka pøes v¹echna sedátka právì jednou a skonèit opìt u toho
prvního. Pøesnì zní úloha takto:

Je dán konvexní n-úhelník A1A2 : : : An se v¹emi svými úhlopøíèkami. Ko-

lika zpùsoby lze projít v¹echny jeho vrcholy tak, ¾e vyjdeme z vrcholu A1, po-

stupujeme po stranách nebo úhlopøíèkách, ka¾dý z vrcholù A2; A3; : : : ; An

projdeme právì jednou a skonèíme opìt ve vrcholu A1.

Problém tím ale nekonèil. Na¹el jsem je¹tì úvahy o plánované støí¹ce
altánu. Základ té støechy byl opìt pravidelný n-úhleník. Její pokrytí by mìlo
být sestaveno z trojúhelníkových dílù vyrobených z kruhových plátù o daném
polomìru r. Otázka byla, jaký je obsah takového dílu.

S-IV-2-4
Pravidlený n-úhelník A1A2 : : : An je rozdìlen na shodné trojúhelníky

AiSAi+1;

kde S je støed n-úhelníku A1A2 : : : An. Jaký je obsah ka¾dého z trojúhelníkù,

jestli¾e polomìr kru¾nice jemu opsané je r.

þSokrate, my s Kristiánem máme vybráno. Jak jsi na tom ty?ÿ
þJá mám ji¾ také pìknou úlohu, øeknu vám ji u nás!ÿ
Rychle jsme z velkého sálu zmizeli. Bylo to v poslední chvíli, siesta u¾

konèila a architekti se zaèali vracet. Nechtìli jsme je potkat ani na chodbì,
abychom nebyli podezøelí.

V sále v západním køídle jsme se pustili do øe¹ení. Byly to celkem tì¾ké
úlohy. Nedivím se, ¾e si s nimi architekti nevìdìli hned rady.

Uvìdomili jsme si, ¾e øe¹ení musí být nutnì závislé na poètu vrcholù n.
Sokrates je¹tì podotkl, ¾e na tom budou záviset velikosti i vnitøních úhlù troj-
úhelníkù, a to samozøejmì ovlivní vztah pro obsah trojúhelníku. S Doubrav-
kou jsme se shodli, ¾e je nejvy¹¹í èas zasvìtit Sokrata do tajù algebry. Byli
jsme vá¾nì pøekvapeni, jak mu to snadno ¹lo.

Celé odpoledne jsme mìli co dìlat. Kdy¾ jsme byli hotovi, pøi¹la na øadu
Sokratova úloha.
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þTak povídej, jakou úlohu jsi na¹el ty?ÿ
þJedná se o ka¹ny v zahradì. Má jich být celkem ¹est, ale to u¾ je zadání,

tak poslouchejte:ÿ

S-IV-2-5
Na zahradì má být ¹est ka¹en. Ka¾dá z nich je spojená pøímými cestami

s dal¹ími ètyømi ka¹nami. Tyto cesty se nikde nekøí¾í. Zajímavé je to, ¾e

v¹echny cesty mají jednu ze tøí rùzných délek. Nejkrat¹í mìøí 10 m, nejdel¹í

40 m. Kolik mìøí zbývající cesty?

þTo je opravdu zajímavá úloha.ÿ
þMyslím, ¾e nejdùle¾itìj¹í je, rozmyslet si, jak budou ty ka¹ny rozmístìny.

Kdy¾ zjistíme to, pak spoèítat délku cesty bude snadné.ÿ
þDoubravka má pravdu,ÿ souhlasil Sokrates. þNejlep¹í bude nakreslit si

obrázek.ÿ
Spoleènými silami jsme úlohu vyøe¹ili. Skonèili jsme akorát tak s veèerkou.

Byl èas jít do postele. Ulo¾ili jsme se, ale u¾ teï jsme se nemohli doèkat
druhého dne, kdy odneseme na¹e øe¹ení do velkého sálu. Pùjdeme tam hned
ráno.

þVstávat, vstávat. Co to s vámi je, ¾e vás nemù¾u dostat z postelí?ÿ
Aha, dìda a jeho rozcvièka. Vyskoèili jsme s Doubravkou z postelí. To

byl zase den. Nebo noc? U¾ aby byl veèer!
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