
5. série IV. roèníku kategorie STUDENT
Øe¹ení zasílej do 5. èervna 2006

Nemohli jsme se s Doubravkou doèkat veèera. U¾ u¾ aby bylo po veèeøi
a my mohli jít spát. Tì¹ili jsme se, ¾e koneènì zjistíme, co to Pythagorejci
staví za palác.

þKampak, kampak, to u¾ jdete spát?ÿ vyptával se dìda po veèeøi.
þJsme hroznì unavení,ÿ zývala Doubravka demonstrativnì. Ale dìda se

tentokrát nenechal tak snadno odbýt. þVa¹im rodièùm jsem slíbil, ¾e vás
pro¹kolím v matematice, tak musím dostát svému slovu. Dnes nepùjdete
spát, dokud nevyøe¹íte alespoò jednu úlohu.ÿ

To snad dìda nemyslí vá¾nì! Zírali jsme oba dva. Jen¾e dìda to vá¾nì
myslel, tak¾e nám nic jiného nezbylo.

S-IV-5-1
Vyøe¹te rovnici:

3jx�
1
4 j+2 � 4 sin 2�x = 5:

S úlohou jsme se poprali a musím øíct, ¾e se v¹í ctí. Na¹tìstí dìda dodr¾el
své slovo a hned potom nás propustil.

þCo to do dìdy vjelo?ÿ kroutila nad tím Doubravka hlavou.
þViï, takhle nás zdr¾ovat. My máme daleko dùle¾itìj¹í úkoly.ÿ
þPøesnì tak, tak¾e dobrou!ÿ
Usnuli jsme, jako kdy¾ nás do vody hodí. A okam¾itì jsme se ocitli v

Pythagorejské ¹kole.
þU¾ jste pøipraveni?ÿ vítal nás Sokrates. þZa chvíli vyrá¾íme, Parmenides

na nás u¾ èeká.ÿ
Vzali jsme jen pár nejnutnìj¹ích vìcí a vyrazili jsme. Byli jsme tak ner-

vózní. Do¹li jsme spoleènì ke bøehu moøe, kde stáli tøi lodì - èerná, bílá a
popelavá. Parmenides ukázal rukou: þProsím, vyberte si a nastupte.ÿ

Aha, tak proto ta úloha o labutích. Máme nastoupit do té nejpomalej¹í.
Kývli jsme na sebe. Je to ta bílá! S malièkým zaváháním jsme nastoupili.
Parmenides nastoupil s námi a dal pokyn k vyplutí. Nejprve vyrazily v¹echny
tøi lodì. Èerná se ale po chvíli otoèila a plula zpátky. Po chvilce to udìlala i
popelavá loï. My ale míøili stále dál. Upírali jsme zrak, kam nás to loï veze.
Po nìjaké dobì se zaèala na obzoru zvedat zemì. Byl tam ostrov!

þAno, vidíte dobøe, míøíme právì na tento ostrov,ÿ ujsitil nás Parmenides.
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Zanedlouho jsme dopluli ke bøehu. Uvítali nás nejstar¹í èlenové Pytha-
gorejské ¹koly. Vystoupali jsme po strmé cestièce na rozlehlé prostranství.
Znièehonic jsme uvidìli pøenádhernou stavbu. To bylo ono!

Ve stínu palmy sedìl sám Pythagoras a srdeènì nás vítal. þMoji milí mladí
pøátelé, prokázali jste obrovské nadání a hou¾evnatost. Pomohli jste nám s
mnoha tí¾ivými problémy a jistì jste vybrali správnou loï míøící k na¹ím
bøehùm. K tomu, abych vás zasvìtil do tajemství chrámu, chci ale pomoci
je¹tì s jednou úlohou. Ve veèerní odpoèívárnì má být trojúhelníkové jezírko.
Má mít ale urèité vlastnosti. Poslouchejte:ÿ

S-IV-5-2
Sestrojte rovnoramenný trojúhelník KLM , kdy¾ znáte souèet velikostí vý-

¹ek na jeho základnu KL a stranu LM vm + vk = 7; 5m a velikost úhlu u
vrcholu M  = 40�.

Øíkal jsem si, proè proboha potøebují takové jezírko. Koho mù¾e napad-
nout, ¾e si nechá postavit zrovna takovéhle. Ale na to se nás nikdo neptal.
Bylo otázkou cti úlohu vyøe¹it. A hlavnì, pak se snad u¾ dozvíme, o co tady
jde!

Pustili jsme se do øe¹ení. Sokrates byl v geometrii machr. ©lo nám to
docela od ruky. Bylo jasné, ¾e musíme nìjak vyu¾ít podobnosti trojúhelníkù,
ale nebylo nám hned jasné, jak. Moøili jsme se s tím snad hodinu, ale stálo
to za to. Mohli jsme se vrátit k Pythagorovi.

þMyslím, ¾e mù¾ete být právem zasvìceni do úkolu, kterého se na¹e vzne-
¹ená ¹kola zhostila. Tento chrám, který máme tu èest projektovat, je chrám
zasvìcen bohùm nám nejvzácnìj¹ím. Samotní bohové Logos, bùh vìdy a bá-
dání, a So�e, bohynì moudrosti a vzdìlání, si nás vyvolili, abychom jim zde
vystavìli chrám hodný jejich velikosti. Dali nám mnoho podmínek, které mu-
síme splnit. Za to nás ale èeká nejvzácnìj¹í odmìna. Nav¾dy vstoupíme do
svìta èisté pravdy rozumu!ÿ

Zatajil se nám dech. Sokrates byl úplnì bledý. Z nás tøí asi právì on
nejlépe vìdìl, co to v¹e znamená. Ale co bude teï?

Doubravka se osmìlila: þAle vypadá to, ¾e chrám je témìø dokonèen.ÿ
þAno, témìø,ÿ pokraèoval Pythagoras, þa to i díky vám. Ale nìkolik drob-

ností k dokonalosti je¹tì chybí. Právì proto, ¾e jste nám tolik pomohli, pro-
kázali jste, ¾e jste hodni na stavbì chrámu pracovat a tak vejít ve svìt èisté
pravdy. Je ale tøeba, abyste vydr¾eli a¾ do konce.ÿ

þTo je pro nás ú¾asná èest, Pythagore,ÿ Sokratovi záøily oèi, þøekni, co
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máme je¹tì udìlat?ÿ
þJeden problém máme s oltáøem. Myslím, ¾e vy si s ním poradíte.ÿ

S-IV-5-3
Oltáø je vlastnì obrovská krychle. Jeho vrchní stìna se má rozdìlit na

tupoúhlé trojúhelníky. Jak to provedete a kolik jich nejménì bude?

Doubravka se usmála: þTak to není vùbec tì¾ké. Podívejte.ÿ Hned zaèala
èrtat obrázky do písku. Za chvilku nám bylo jasné, jak ètverec na tupoúhlé
trojúhelníky rozdìlit i kolik jich je nejménì. Výsledný obrázek jsme naèrtli
symetrický - to se urèitì bohùm bude líbit nejlépe.

Pythagoras byl potì¹en: þTímhle tempem budeme asi hotovi ji¾ dnes! To
by bylo nádherné. Tak neotálejme, tady je dal¹í problém.ÿ

Problém se týkal poètu lavic v místnosti s oltáøem. Do dne¹ní øeèi by se
dal pøevést takto:

S-IV-5-4
Násobením dvou dvojciferných èísel dostaneme 2 176. Kdy¾ zamìníme

poøadí èíslic v obou èinitelích, bude souèin 1 978. Jaká jsou to èísla?

V algebøe jsem byl zase machr já. Pustil jsem se do výpoètu a Sokrates
jen koukal. Musím uznat, ¾e jsem se pøed Doubravkou trochu vytahoval.

Pythagoras byl celkem pøekvapen, jak jsme si s úlohou poradili. þTo je
velmi zajímavé. To jsem je¹tì nikdy nevidìl. Pak mì budete muset s tou va¹í
metodou seznámit, pøátelé.ÿ

þMoc rádi,ÿ nadmul jsem se pýchou, þa chrám u¾ je hotov?ÿ
þTémìø, témìø. U¾ jen nìkolik malièkostí. Poslední mám i pro vás. Po-

slouchejte.ÿ

S-IV-5-5
Lavice pøed oltáøem jsou seskupeny tak, ¾e ulièku tvoøí rovnoramenný troj-

úhelník se základnou u oltáøe. Pøi ceremoniálu budou vycházet mni¹i kolmo
od lavic k pomyslné základnì a pak ke druhé stranì lavic opìt kolmo na nì.
Máme najít místo, kam na pomyslnou základnu dojít, aby cesta mnicha byla
co nejkrat¹í. (Viz obrázek 1.)1

Chvíli jsme se sna¾ili najít místo na základnì, kde souèet vzdáleností od
ramen bude minimální. Zkusili jsme to uprostøed, pak u krajù a byli jsme

1Úloha se pøevede na problém: Doka¾te, ¾e souèet vzdáleností libovolného bodu zá-
kladny rovnoramenného trojúhelníku od jeho ramen je pro daný trojúhelník konstantní.
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pøekvapení, ¾e je to poøád stejné. Pak nám to do¹lo, byl to chyták. Souèet
vzdáleností je poøád stejný! Ale jak to dokázat? Zase nám pomohla geometrie.

obr. 1

Byli jsme ¹tìstím bez sebe, kdy¾ jsme ná¹ výsledek nesli Pythagorovi.
þVy jste to dokázali!ÿ zaradoval se. þTo byl opravdu poslední úkol, který

jsme museli vyøe¹it. Chrám je dokonèen! Pojïme k oltáøi!ÿ
Byli jsme tak nervózní a nedoèkaví. Doubravka mì chytila za ruku. To

byla nádhera. Ve¹li jsme do chrámu a posadili se do lavic. Úplnì vpøedu sedìl
Pythagoras a Parmenides. My sedìli hned za nimi.

Za oltáøem se rozzáøilo jasné svìtlo. Vidìli jsme matnì dvì postavy, které
k nám zvedly ruce.

þPostavili jste vyjímeèný chrám, který je nás hoden, a splnili jste v¹echny
podmínky, které jsme vám kladli. Prokázali jste, ¾e jste pøipraveni vstoupit
do svìta èisté pravdy rozumu. Vìzte, my vás do nìj uvádíme!ÿ

Z jejich srdcí vytrysklo svìtlo k nám. Za toèila se mi hlava, ztrácel jsem
vìdomí. . .

þKristiáne!ÿ vykøikla Doubravka. Otevøel jsem oèi. Ale ne! Byli jsme
zpátky u dìdy.

þKristiáne, co to bylo?ÿ
þNemám tu¹ení. Myslí¹, ¾e to byli vá¾nì bohové.ÿ
þJá nevím.ÿ
þDìti moje, nestalo se vám nic?ÿ pøibìhl dìda. Právì svítalo.
þCo by se nám mìlo stát?ÿ
þVy jste si nièeho nev¹imli? Znièehonic uhodil obrovský blesk právì do

va¹eho okna. To jsem rád, ¾e se nic nestalo. Tak je¹tì spìte.ÿ Ode¹el.
®e by se nám to jenom nezdálo? Podívali jsme se s Doubravkou na sebe.
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