
Zadání 2. série VI. roèníku kategorie STUDENT
Svá øe¹ení zasílej do 16. prosince 2007

Ná¹ zadávající nás odvedl do místnosti, kde jsme se posadili a dali se do
lu¹tìní problému. Øe¹ení bylo pøekvapivì jednoduché a tak jsme za chvíli byli
hotovi. Sroloval jsem pergamen a odlo¾il ho stranou. þKde to jsme?ÿ zaèal
jsem se zajímat.

þMyslím, ¾e ve vedlej¹í místnosti ne¾ je ta podivínova,ÿ odpovìdìla mi
hbitì Doubravka. þTo je ale pøeci jedno. Hlavní je, ¾e u¾ jsme to koneènì
vyøe¹ili, tak¾e jsme zase o krok blí¾ domù. Pùjdeme u¾ koneènì najít tu
studovnu?ÿ

Procházeli jsme chodbou, která byla lemována vitrínami. V ka¾dé byl
nìjaký matematický problém z oblasti teorie èísel. þZajímalo by mì, kdo
tuhle sbírku vytvoøil,ÿ pronesl jsem do ticha chodby a vìdìl, ¾e Doubravku
to zajímá taky. Ani jeden z nás ale nezaèal nad tímto problémem spekulovat.
Najednou Doubravka vykøikla: þNa konci chodby jsou vidìt otevøené dveøe.
Myslí¹, ¾e to bude studovna?ÿ

þUrèitì,ÿ odpovìdìl jsem, þpodívej, támhle je cedulka.ÿ Za chvíli jsme
stáli uvnitø a nestaèili se divit. Obrovskou místnost vyplòovaly police s tisíce
knihami. Regály hrály v¹emi barvami a uprostøed místnosti stál stùl plný
pootevíraných knih. Zadumaný mu¾, který jim pøed tím nabízel pomoc, zvedl
oèi. þU¾ jste pøi¹li na øe¹ení va¹eho úkolu?ÿ

þAno, u¾ to máme.ÿ
þVýbornì. Tady je vá¹ tøetí a poslední úkol v tomto dni.ÿ Ani jeden z nás

nechápal, jak se dá poznat, jestli je den nebo noc. Nikde na stìnách nebyly
hodiny a místnosti byly bez oken. Mu¾ jim udìlal místo na stole. þA¾ budete
hotovi i s tímto úkolem, zavedu vás do pokoje.ÿ

S-VI-2-1
Doka¾te, ¾e vytvoøíme-li k jakémukoli pøirozenému èíslu èíslo, které se li¹í

jen v pozici cifer, pak rozdíl tìchto dvou èísel je v¾dy dìlitelný devíti. 1

Doubravka chtìla oslovit mu¾e sedícího za stolem, ale nevìdìla, jak se
jmenuje. Tak vybrala nejpøijatelnìj¹í zpùsob. þProsím vás, pane.ÿ Mu¾ za-
reagoval: þAha, u¾ vím, na co jsem zapomnìl. Chtìl jsem se vám pøedstavit.
Jsem Ferdinand Klobouk. Budu vás provázet celou Cestou. Ale dost u¾ o
mnì! Co jste chtìla?ÿ

1Pøíklad: 7 066 834� 4 678 306 = 2 388 528 = 9 � 265 392.
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þChtìla jsem vám jenom oznámit, ¾e u¾ jsme to vyøe¹ili,ÿ øekla nesmìle
Doubravka a usmála se na nìj.

þVýbornì. Tak tedy mù¾eme jít.ÿ
Ode¹li jsme ze studovny. Pan Klobouk ji pìèlivì zamkl a schoval klíè do

kapsy. Pohyboval se velmi ti¹e a ani se neohlédl, jestli jdeme za ním. Bylo
sly¹et cinknutí. þCo to bylo?ÿ ¹eptl jsem.

þVidìla jsem, jak panu Kloboukovi nìco vypadlo z kapsy.ÿ Oba jsme
se sehnuli a hledali nìco neobvyklého na podlaze. Nebylo tì¾ké to najít, z
podlahy by se dalo toti¾ i jíst. Zvedl jsem klíè a chtìl jsem ho podat panu
Kloboukovi. þKde je?ÿ vyklouzlo mi, ale ani Doubravka to nevìdìla. Byli
jsme v celé chodbì sami. U¾ jsme se zase ztratili.

þPodívej, támhle nìkdo je.ÿ Dohonili tajemnou postavu. þDobrý den.
Nevíte jak se dostaneme do na¹eho pokoje?ÿ

þDobrý den, vy jste se vydali na Cestu?ÿ odpovìdìl neznámý. Nìmì jsme
pøitakali. þTak v tom pøípadì bì¾te rovnì a na prvním køí¾ení chodeb se
dejte doprava,ÿ poradil nám.

þTak to máme ¹tìstí, ¾e jsme vás potkali, dìkujeme!ÿ Hned jsme se vydali
cestou, kterou nám popsal. Dorazili jsme ke dveøím a vzali za kliku. Dveøe
ale ne¹ly otevøít. þJak dál?ÿ zeptali jsme se dvojhlasnì. Bylo to jasné, byly
zamèené na èíselný kód. Musíme ho rozlu¹tit.

S-VI-2-2
Najdìte takové pøirozené èíslo n, aby souèet 2007n + 2008n + 2009n byl

dìlitelný pìti.

Vzhledem k pøedcházející prùpravì jsme na øe¹ení pøi¹li bleskovì. Ale
jaksi jsme si s ním nevìdìli rady. Nakonec nám to do¹lo. Musím uznat, ¾e to
bylo chytré kódování. ©»astnì jsme pro¹li dveømi.

þKam jste se mi ztratili? V¹ude jsem vás hledal,ÿ pøekvapil nás ná¹ prù-
vodce. Doubravka si vzpomnìla na klíè a øekla: þVypadl vám z kapsy klíè a
my jsme ho zvedali. V tu chvíli jste se nám ztratil. U¾ jsme ale tady.ÿ

þAch tak, dìkuji.ÿ Pan Klobouk vstoupil do prázdného pokoje. Stìny byly
pokryty obrazy, ale jinak v místnosti vùbec nic nebylo. þAle, kde budeme
spát?ÿ zeptal jsem se znièenì, proto¾e u¾ jsem byl unavený.

þHned to zaøídím,ÿ uklidòoval mì pan Klobouk. Sehnul se, zamumlal pár
slov a ve vzdálenìj¹ím rohu se objevila skøíòka s pár tlaèítky. Pomocí tohoto
ovládání si vybavíte pokoj, jak budete potøebovat. Váhavì jsme podìkovali a
nevìøícnì koukali na skøíòku. ®e by nìjaký poèítaè? Pan Klobouk se na nás
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povzbudivì usmál a ode¹el. þTak Doubravko, jak si to tu vybavíme? Vypadá
to, ¾e tu budeme je¹tì dlouho.ÿ S nadìjí jsme zvolili tlaèítko start.

þPro návrh pokoje nejprve vlo¾te plán místnosti,ÿ odpovìdìl nám poèítaè.
Rozhlédli jsme se dokola. Místnost byla ve varu nepravidelného ètyøúhelníku.
To bylo tak jediné, co jsme dokázali øíct. Zvolili jsme tedy mo¾nost konvexní
ètyøúhelník, ale poèítaè chtìl doplnit rozmìry.

þZkusíme zvolit nápovìdu, Kristiáne?ÿ
þTím snad nic nezkazíme.ÿ
þPro vytvoøení plánu místnosti nejprve doka¾te pomocné tvrzení:ÿ

S-VI-2-3
Mìjme libovolný konvexní ètyøúhelník ABCD a jeho úhlopøíèky AC a

BD. Posuneme-li úhlopøíèku AC v posunutí
��!

BD, kde obrazem bodù A;C jsou

body A0; C 0, pak vzniklý rovnobì¾ník AA0C 0C má dvojnásobný obsah vzhledem

k pùvodnímu ètyøúhelníku. Doka¾te.

Úloha vlastnì nebyla tak slo¾itá, jak se na první pohled zdála. Staèilo
si jen namalovat ten správný obrázek a pak u¾ to bylo vidìt. Doubravka
pøekreslila ná¹ dùkaz do poèítaèe.

þVýbonì,ÿ odpovìdìl, þtoto tvrzení vám pomù¾e pøi sestrojení plánu va¹í
místnosti.ÿ

S-VI-2-4
Sestrojte ètyøúhelník ABCD, jsou-li dány velikosti jeho úhlopøíèek AC a

BD, velikosti úhlù pøi vrcholech A a C a velikost støední pøíèky EF , co¾ je

spojnice støedù stran AB a CD.

Geometrické úlohy. No sláva, ¾e jsme pryè z teorie èísel. U¾ jsme té dìli-
telnosti mìli dost. Staèilo vá¾nì vyu¾ít nìjaké vìty o shodnosti a pøedchozího
rovnobì¾níku a ètyøúhelník byl sestrojen. Tentokrát jsem se pokusil výsledek
do poèítaèe pøevést já.

þDìkuji za vlo¾ené údaje. Zpracovávám. Vyhodnoceno. Prosím, zvolte
jednotlivé pøedmìty a jejich umístìní.ÿ

þHlavnì postele, Kristiáne,ÿ pustila se do toho Doubravka. þA také nì-
jaký stolek a ¾idle. A lampièky.ÿ Za chvilku jsme mìli pokoj hotový. Bylo na
èase, usínali jsme skoro ve stoje.

þDobré ráno, Doubravko,ÿ probouzel jsem se pøí¹ernì brzo.
þDobré ráno, Kristiáne. Má¹ taky takový hlad? Pojï najít nìco k sní-

dani.ÿ Vy¹li jsme z pokoje a zùstali stát jako opaøení. Ocitli jsme se toti¾ v
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chodbì s vitrínami plnými úloh z teorie èísel.
þV¹iml sis vèera, ¾e bychom tudy ¹li do pokoje?ÿ zeptala se mì Doubravka.

Ale ne¾ jsem stihl zareagovat, odpovìdìl jí nìkdo jiný. þTo jste si ani nemohla
v¹imnout, sleèno,ÿ øekl usmívající se pan Klobouk. þNa¹e chodby se noc co
noc mìní, proto ka¾dý èlen na¹eho spoleèenství má pøi sobì v¾dy mapu s
aktuálním uspoøádáním. Ale pøes den je to bezpeèné.ÿ

þTak to jsme rádi, ¾e to víme,ÿ øekla Doubravka. þKdybychom to ale
vìdìli u¾ vèera, tak bychom nemuseli bloudit,ÿ za¹eptala mi do ucha, aby to
pan Klobouk nesly¹el.

þJistì máte hlad. Bì¾te se najíst do jídelny a já si vás tam pak vyzvednu.
Máte se vskutku naè tì¹it.ÿ

Vyrazili jsme podle jeho pokynù a do¹li do místnosti s optimistickým
názvem pøedsálí jídelny. U¾ jsme si ale mohli zvyknout, ¾e ne v¹e, co se tu
jeví nadìjnì, také nadìjné je. Pøedsálí byla nevelká místnost s trojúhelníkem
uprostøed. Ov¹em strá¾il ji jakýsi èí¹ník.

þDobré ráno! Ne¾ vstoupíte do jídlny, abyste nasitili své ¾aludky, dodejte
potravu také své mysli. Pozornì poslouchejte, co je tøeba udìlat.ÿ

S-VI-2-5
Je dán trojúhelník ABC. Sestrojte co nejkrat¹í lomenou èáru AXY C tak,

aby body X; Y byly po øadì vnitøními body úseèek BC;AB. Jak závisí pod-

mínky øe¹itelnosti na velikostech vnitøních úhlù trojúhelníku ABC?

Proè nemù¾eme dostat alespoò snídani bez nìjakých podmínek. S prázd-
ným ¾aludkem na takové tì¾ké úkoly. Ale jak se øíká, hlad je nejlep¹í kuchaø,
tak je asi i celkem dobrý geometr. Opìt staèilo vyu¾ít to nìco málo, co víme
o shodnostech a lomená èára byla na svìtì. A snídanì také!
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