4. série IV. roèníku kategorie STUDENT
Øe¹ení zasílej do 23. dubna 2006
Celý den jsme byli jako na trní. Hned zítra toti¾ Pythagoras rozhodne,
jestli se smíme pøidat ke stavitelùm tajemného paláce. Po veèeøi jsme se s
dìdou rozlouèili a spìchali do postele.
þTak dobrou noc, Kristiáne.ÿ
þDobrou noc, Doubravko.ÿ
þVstávejte, vstávejte,ÿ probudil nás Sokrates, þParmenides nám vzkazuje,
¾e máme ihned pøijít.ÿ
þU¾ bì¾íme,ÿ chvatnì jsem se oblékal.
þMyslíte, ¾e u¾ má rozhodnutí?ÿ ptala se Doubravka.
þUrèitì, tak pojïte,ÿ nedoèkavì nás Sokrates popohánìl. Chodbami paláce Pythagorejské ¹koly jsme témìø letìli. Byli jsme tak nedoèkaví. Ve¹li
jsme k Parmenidovi.
þMilí studenti, je pro mì veliké potì¹ení øíct vám, ¾e Pythagoras souhlasil.
Mù¾ete pomáhat se stavbou! Má pro vás hned jeden úkol. Je potøeba, abyste
ho vyøe¹ili co nejdøíve.ÿ Podával nám svitek.
þDáme se hned do toho,ÿ usmíval se Sokrates. Po snídani jsme se do
øe¹ení pustili.
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Ovocný sad bude ve tvaru rovnobì¾níku. Jaký má mít pomìr stran, pokud
chceme, aby platilo: Kdy¾ se souèasnì vydají dva lidé ze sousedních vrcholù
rovnobì¾níku po osách úhlù u tìchto vrcholù a pùjdou stejnì rychle, pak se
setkají pøesnì na protìj¹í stranì rovnobì¾níku.
þMyslím, ¾e to není tak tì¾ká úloha,ÿ usmála se Doubravka. þTu bychom
mohli stihnout je¹tì do svaèiny.ÿ V¹ichni tøi jsme se do úlohy pustili s nad¹ením a tak byla skuteènì zanedlouho vyøe¹ená. Chtìli jsme toti¾ ukázat, ¾e
se Pythagoras nezmýlil, kdy¾ nám dal svou dùvìru.
þMo ji milí, jestli budete takto pokraèovat i nadále, budeme moci dokonèení chrámu nechat jen na vás,ÿ chválil nás s úsmìvem Parmenides.
þTak¾e to bude chrám?ÿ vyzvídali jsme.
Parmenides chvilku znejistil. þPythagoras sice souhlasil, ¾e smíte se stavbou pomáhat, ale nedovolil svìøit vám ta jemství úèelu stavby. Nemohu vám
nic øíci.ÿ
Zklamanì jsme pokyvovali hlavami. þA nedal by se Pythagoras pøece jen
pøemluvit?ÿ

1

þTo nevím,ÿ pøemý¹lel Parmenides. þ Ale mo¾ná, pokud vyøe¹íte tøi úlohy,
se kterými si zatím nikdo neví rady, pový¹í vás Pythagoras mezi star¹í èleny
a pak vás snad zasvìtí i do tajemství stavby.ÿ
þTo musíme zkusit!ÿ souhlasili jsme okam¾itì. þ Jaké to jsou úlohy?ÿ
þPrvní úloha se týká okna ve ¹títu budovy. Poslouchejte.ÿ

S-IV-4-2

Okno má tvar rovnostranného trojúhelníku. Mají v
nìm být ètyøi kruhové sklenìné tabulky tak, jak je
naznaèeno na obrázku 1 (støed prostøedního kruhu
je v tì¾i¹ti trojúhelníku). Zjistìte polomìry kruhù,
jestli¾e jejich celková plocha má být co nejvìt¹í,
aby propou¹tìla co nejvíce svìtla.
obr. 1
þTo je opravdu tì¾ká úloha,ÿ pøiznal Sokrates.
þTo ano,ÿ souhlasila Doubravka, þale proè bychom nezvládli i tì¾kou
úlohu?! Jaké jsou ty dal¹í?ÿ
þTak dobrá. Dal¹í dvì úlohy se týkají dla¾by. Dávejte pozor.ÿ
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V jediném patøe má být postaveno velké mno¾ství pokojù. Ty nebudou
oèíslovány, ale budou oznaèeny zvlá¹tní dla¾dicí pøede dveømi ka¾dého pokoje.
Kolik (nejvíce) pokojù na jediném patøe bude, jestli¾e dla¾dice pøed ka¾dým
z pokojù bude rùzná?

obr. 2

Dle¾dice vznikne ze ètyø men¹ích stejných ètvercových dla¾dic, které budou
sestaveny do ètverce a tak tvoøí nìjaký vzor, jak je uvedeno na obrázku 2.
(Uva¾ujte i v¹echny mo¾nosti otoèení tìchto vzorù, tj. budou-li dva rùzné
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vzory takové, ¾e jeden pøejde po otoèení na druhý, poèítejte je jako dva rùzné,
tedy dva pokoje, nebo» pøede dveømi budou vypadat rùznì.)
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Uva¾ujte dále, ¾e má být vydlá¾dìna celá místnost vzory, které vzniknou
sestavením ètyø dla¾dic z obr. 2 z minulé úlohy. Kolik takových vzorù vydlá¾dìní mù¾eme sestavit?
V¹imnìte si, ¾e pokud z nìkterých rùzných typù ètveøic sestavíme vzory,
mù¾eme dostat vzory vydlá¾dìní stejné, viz obr. 3.

obr. 3

Naopak vzory ètveøic, které se li¹í jen pootoèením, dají ve výsledku jiný
typ vzoru vydlá¾dìní, viz obr. 4. To, jak bude vzor vypadat u krajù podlahy,
není podstatné.

obr. 4
þTak to u¾ chápu, proè zatím nikdo tyto úlohy nevyøe¹il,ÿ musel jsem
uznat.
þAle no tak, u¾ zase?ÿ pokárala mì Doubravka. þTa první úloha zase tak
tì¾ká není a na tu druhou urèitì nakonec také pøijdeme. Ale musíme se dát
co nejdøíve do práce.ÿ
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Pracovali jsme celý den. V první úloze nám hodnì pomohla algebra. Je¹tì,
¾e jsme v ní Sokrata u¾ zauèili. Dal¹í dvì úlohy nám daly pìknì zabrat.
Doubravka mìla pravdu, ¾e úloha o ètveøicích dla¾dic nakonec zas tak tì¾ká
nebyla. Kdy¾ u¾ jsme mìli tuhle úlohu, vyøe¹ili jsme i tu následující. Tìsnì
pøed veèerkou jsme byli hotovi.
þMusím vám slo¾it svou poklonu, milí pøátelé,ÿ usmíval se Parmenides.
þPythagoras byl velmi spoko jen a souhlasil, ¾e vám smí být prozrazeno tajemství.ÿ Byli jsme celí nedoèkaví. þ Dozvíte se jej hned zítra ráno. Bude se
vám hodit, pokud vyøe¹íte poslední dne¹ní úlohu.ÿ
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Z jediného místa na bøehu kruhového jezera ve stejnou chvilku vypluje
bílá, popelavá a èerná labu». Bílá labu» pluje pøímo na východ, popelavá pluje
pøímo na jih a èerná pøímo pøes støed jezera. V¹echny doplují na druhý bøeh
ve stejný okam¾ik. Kdyby nyní ¹ly popelavá a èerná labu» podél bøehu na
místo, kam doplula bílá labu», u¹ly by dohromady o 14 del¹í cestu, ne¾ kdyby
¹la bílá a èerná labu» na místo, kam doplula popelavá labu». Která z labutí
plula nejpomaleji?
Nerozumìli jsme, proè máme øe¹it takovou úlohu, ale dùvìøovali jsme
Parmenidovì radì. U¾ jsme témìø spali, kdy¾ jsme pøi¹li na to, která labu»
plula nejpomaleji.
þTak dobrou noc!ÿ
þVy si ze mì snad tropíte blázny?ÿ spustil na nás dìda. Ach jo, u¾ jsme
zase na chatì. Ale my¹lenky o Pythagorejské ¹kole mi poøád vìzely v hlavì.
Proè jsme mìli øe¹it tu podivnou úlohu o labutích? Jak to souvisí se stavbou?
þCo myslí¹, Kristiáne, co je to za stavbu?ÿ
þTo nevím, ale Parmenides nebyl nad¹ený, kdy¾ se proøekl s tím chrámem.ÿ
þNo tak, vylezte z pelechù,ÿ nenechal nás dìda ani na chvilièku, þhonem
na rozcvièku a snídani. Máme spousty práce.ÿ
Zkrátka musíme poèkat do veèera!
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