
3. série IV. roèníku kategorie STUDENT
Øe¹ení zasílej do 28. února 2006

Dnes jsme chtìli jít spát co mo¾ná nejdøíve. Je¹tì døíve, ne¾ se celý palác
probudí, musíme vrátit vyøe¹ené úlohy. Pro jistotu jsme si dali horké mléko,
po nìm se prý dobøe spí. Dìda se dost divil, ale my hráli s Doubravkou
stejnou hru - byli jsme k smrti unavení z celodenní práce na zahradì.

þTak dobrou noc, Kristiáne.ÿ
þDobrou noc, Doubravko.ÿ
þRáno se obvykle øíkává dobré ráno,ÿ skoèil nám do øeèi Sokrates. þVy

ale máte v té Bohemii prapodivné zvyky.ÿ
þNo, to ví¹, jiný kraj - jiný mrav,ÿ vytáèel jsem se, þpospì¹me do velkého

sálu.ÿ Spoleènì jsme se plí¾ili po tichých chodbách. Zdálo se, ¾e v¹ichni je¹tì
spí. Polo¾ili jsme popsané svitky pøesnì doprostøed hlavního stolu, aby je
nebylo mo¾né pøehlédnout. Nenápadnì jsme se vrátili do západního køídla a
pøidali se k ostatním studentùm míøícím na snídani.

Po snídani jsme se mìli vrátit k samostudiu. My se ale nemohli soustøe-
dit. Poøád jsme mysleli na úlohy a na tajný úkol. Vtom pøi¹el Parmenides:
þMilí studenti, jak víte, na¹e bratrstvo dostalo dùle¾itý tajný úkol na kterém
pracuje vìt¹ina star¹ích èlenù. Bohu¾el, nìkdo neuvá¾livý se do sálu vloupal a
manipuloval s pracemi. Zdá se, ¾e to byl nìkdo ze studentù z vy¹¹ích roèníkù,
pøesto i pro vás platí následující opatøení. Bude vám zadána úloha. Musíte na
ní pracovat, dokud ji nevyøe¹íte, a nesmíte opou¹tìt západní køídlo. Sejdeme
se znovu po siestì.ÿ

S-IV-3-1
Ze sítí na obrázku 1a lze sestavit 3 kostky. Jestli¾e z nich sestavíme slou-

peèek (obr. 1b), na jeho bocích lze pøeèíst (shora dolù) ètyøi trojciferná èísla.
Tato èísla seèteme. Kdybychom v¹echny souèty, které lze takto získat, seøadili
od nejvìt¹ího po nejmen¹í tak, ¾e se ¾ádné èíslo nebude vyskytovat dvakrát1,
jaký souèet bude dvacátý v øadì?2

1Tedy, pokud bychom dvìma rùznými uspoøádáními kostek dostaly tentý¾ souèet, po-
u¾ijeme do uspoøádání jen jednou.

2Kdyby tuto úlohu skuteènì zadával Parmenides, zcela jistì by mìla jiné znìní. Hlavnì
proto, ¾e ve starovìkém Øecku je¹tì nepou¾ívali desítkovou pozièní soustavu. Úloha by
byla zadána trochu tì¾kopádnìji, ale hlavnì by bylo daleko nároènìj¹í její øe¹ení.
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obr. 1a obr. 1b

S tìmi slovy ode¹el. Dívali jsme se na sebe a nevìdìli co dìlat.
þJedno je jisté,ÿ ukonèila Doubravka na¹e mlèení, þnejprve musíme vy-

øe¹it Parmenidovu úlohu, pak se uvidí.ÿ A my jí dali za pravdu. Pustili jsme
se do øe¹ení. Úloha nebyla vùbec jednoduchá. Vùbec bych se nedivil, ¾e by
bez znalosti desítkové pozièní soustavy mohla èlovìku zabrat i celý den. My
ale skonèili je¹tì pøed siestou. Radili jsme se, jak dál.

þCo kdybychom o�ciálnì po¾ádali Parmenida, jestli by nás nezasvìtil do
nìjaké drobné úlohy, která s projektem souvisí,ÿ navrhl Sokrates.

þTo mù¾eme, ale myslím, ¾e odmítne,ÿ pøemý¹lel jsem. þA navíc u¾ bu-
deme v podezøení, tak¾e nás bude víc hlídat.ÿ

þA co kdyby jsme tenhle nápad roz¹íøili mezi ostatní studenty. Nìkdo to
pak øekne za nás, tak se vyhnem podezøení,ÿ napadlo Doubravku.

þTo je výborný nápad, to by ¹lo,ÿ zajásal jsem a Sokrates také souhlasil.
Je¹tì pøed obìdem jsme se do toho pustili. Pøi siestì u¾ vìt¹ina studentù

mluvila o tom, ¾e jsme pøece právoplatní èlenové bratrstva a tak bychom
mìli s øe¹ením úkolù pomáhat. Kdy¾ po siestì Parmenides pøi¹el znovu mezi
nás, nìkteøí studenti se odhodlali a zeptali se. My jsme pøikyvovali.

Parmenides nám nechtìl svìøit sebemen¹í kousíèek tajemství, ale nakonec
øekl: þSnad by se na¹li takové úlohy, které vám neodhalí podstatu úkolu, a
pøesto byste mohli k jeho øe¹ení pøispìt. Dobrá, poslouchejte. Potøebujeme
vyøe¹it dvì konstrukèní úlohy:ÿ

S-IV-3-2
Sestrojte trojúhelníkABC, jestli¾e jsou dány støed S kru¾nice jemu opsané,

støed D strany AB a tì¾i¹tì T (viz obr. 2).

S-IV-3-3
Je dán trojúhelník KLM (obr. 3). Sestrojte rovnoramenný trojúhelník

ABC s rameny BC a AC, jestli¾e víte, ¾e K a L jsou paty vý¹ek trojúhelníku
ABC na jeho ramena a bod M le¾í na pøímce AB.
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obr. 2 obr.3

Hned jsme se dali do øe¹ení. Chtìli jsme uspìt a chtìli jsme být první.
Doufali jsme, ¾e pak Parmenides svolí, abychom ve velkém sále pomáhali.

Bylo jasné, ¾e pokud vyøe¹íme první úlohu, vyøe¹íme i druhou. Byly si
podezøele podobné. Celý podveèer jsme dìlali náèrtky, pøemý¹leli, jak a co
platí v trojúhelnících. Nakonec jsme byli u konce.

þCo teï?ÿ ptala se Doubravka, kdy¾ jsme dokonèili poslední dùkazy o
úplnosti øe¹ení.

þMyslím, ¾e bychom se mìli hned za Parmenidem vydat a pøedlo¾it mu
na¹e výsledky. Budeme mít pøíle¾itost, jak ho pøesvìdèit,ÿ navrhl Sokrates.
Tak jsme se hned vydali. Dovedli nás do komnaty, kde Parmenides pøebýval.
Byl zadumaný v práci.

þJak¾e,ÿ divil se, þvy u¾ jste hotovi?ÿ
þAno,ÿ pøedlo¾il Sokrates smìle na¹i práci pøed Parmenida. Ten ji po-

drobnì studoval a pokyvoval hlavou. þUdìlali jste kus dobré práce, musím
vás pochválit. Projednám se star¹ími, jakou si zaslou¾íte odmìnu.ÿ

þNemìj nám to za zlé,ÿ skoèila mu Doubravka do øeèi, þale nejlep¹í od-
mìnou pro nás by bylo, kdybychom smìli pracovat na tom paláci.ÿ

Parmenides se na nás pøísnì podíval: þNa jakém paláci?ÿ
Proøekli jsme se! Co teï? Dívali jsme se zmatenì jeden na druhého.
Ale nakonec promluvil znovu Parmenides: þTak¾e to jste byli vy, co se

vèera vkradli do velkého sálu a dnes nám tam zanechali øe¹ení tøí úloh.ÿ
þNó, nó,ÿ koktali jsme, þmy se moc omlouváme. Za¹li jsme tam úplnì

náhodou a pak jsme ty úlohy vidìli a nemohli odolat neøe¹it je.ÿ
þMusím øíct, ¾e jste se jich zhostili bravurnì. Na to, ¾e jste nováèci,ÿ

pokyvoval Parmenides hlavou. þUvidím, co se s vámi dá dìlat. Já sám nemám
pravomoc rozhodnout, zda se na úkolu smíte podílet. Pùjdu se zeptat star¹ích.
Vy tu na mì zatím poèkejte.ÿ

Chvíli jsme stáli jako zaøezaní. Pak jsme se zaèali rozhlí¾et po místnosti
a¾ nám oèi padli na úlohu, kterou zrovna øe¹il Parmenides.
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þCo kdybychom ji vyøe¹ili?ÿ navrhnul jsem.
þMohla by to být taková pojistka, ¾e jsme opravdu hodni být mezi ostat-

ními staviteli chrámu,ÿ uva¾ovala Doubravka.
þTak na co èekáme,ÿ pustil se Sokrates do opisování.

S-IV-3-4
Na nádvoøí má stát obelisk ve tvaru ètyøstìnu. Dvì jeho hrany mají délku

2 m a 6 m. Zjistìte délky zbývajících hran tohoto ètyøstìnu, jestli¾e víte, ¾e
v¹echny jeho stìny mají stejný obvod a nejmen¹í mo¾ný obvod sítì ètyøstìnu
je 18 m.

Sokrates právì vracel svitek na stùl, kdy¾ se Parmenides vrátil. Bylo to
jen o vous.

þRadil jsem se se star¹ími èleny øádu. Nejsou si jisti, ¾e je dobré, aby
jsme vás zasvìtili do stavby. Nakonec souhlasili, ¾e pokud projdete zkou¹kou,
budete moci pomáhat s nìkterými úlohami.ÿ

þJaká je ta zkou¹ka?ÿ
þVìøím, ¾e pro vás nikterak tì¾ká. Musíte vyøe¹it jedinou úlohu. Dejte si

s ní ale øádnì zále¾et.ÿ

S-IV-3-5
Mozaika ve ètvercovém oknì je tvoøena pìti kruhovými obrázky a zbytek

je pozlacen (viz obr. 4). Jakou èást ètverce tvoøí pozlacená èást?

obr. 4

þPøeji hodnì ¹tìstí, uvidíme se u veèeøe,ÿ rozlouèil se s námi.
Spìchali jsme zpátky do západního køídla. Pustili jsme se hned do úlohy

se ètvercem. Zdálo se nám a¾ podezøelé, jak byla jednoduchá. Pak jsme se
vrhli na úlohu, kterou jsme na¹li u Parmenida. Ta tak jednoduchá nebyla,
ale nakonec se nám ji podaøilo vyøe¹it.

Na veèeøi jsme se osmìlili a Parmenidovi øe¹ení pøednesli.
þMáme tu øe¹ení úlohy o mozaice,ÿ spustil Sokrates.
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þTak brzy, to vás chválím,ÿ usmíval se Parmenides.
þVidìli jsme taky jednu úlohu u vás na stole a tak jsme ji zkusili také,

snad se nebudete zlobit,ÿ podávala Doubravka druhý svitek. Jen¾e, kdo by
se na ni mohl zlobit.

þNo, vidím, ¾e si na vás musím dávat vìt¹í pozor. Dobrá, podívám se na
obojí.ÿ

þA pøijmete nás mezi stavitele?ÿ nemohl jsem se doèkat.
þNe tak zhurta, mladíku,ÿ napomenul mì Parmenides. þØe¹ení musím

nejdøíve proèíst, pak je pøedlo¾ím star¹ím bratøím a ti rozhodnou, co s vámi.
Na výsledek si budete muset poèkat do rána. Dobrou noc.ÿ

Rozlouèili jsme se s Parmenidem a ¹li do své lo¾nice. Nemohli jsme ani
usnout. Mo¾ná nás u¾ zítra pøijmou mezi stavitele. Proè je vlastnì ten úkol
tak tajný, v¾dy» se v Krotónu staví spousta palácù.

þCopak je tajného?ÿ
þCo, co?ÿ nechápal jsem. Aha, to byl dìda. U¾ je ráno a my jsme znovu

u dìdy na chatì. Proè jsou ty dny v Øecku tak krátké?
þTaky se nemù¾e¹ doèkat, jestli nás pøijmou?ÿ Doubravka se protahovala

a zívala.
þStra¹nì moc,ÿ zíval jsem odpovìï.
þDìti, dìti, co celou noc dìláte, ¾e jste ráno tak nevyspalí.ÿ
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