
Řešení 3. kola
VII. ročník

Kategorie mladší
Úloha 1A Velikonoční vajíčka

Jako první krok bychom Hance měli poradit, aby si na vajíčku nějak (např. tužkou) vyznačila hranice jednotlivých proužků. Nyní se
podíváme, které ze tří základních barev (červená, žlutá, modrá) musí v jednotlivých proužcích vajíčka být (obr. 1a). Vidíme, že v prvním,
druhém a třetím proužku musí být žlutá, a Hanka tak směle může vajíčko od špičky až po čáru oddělující třetí a čtvrtý proužek ponořit
do žluté barvy (obr. 1b).

Podobně si všimneme, že třetí, čtvrtý a pátý proužek obsahují červenou barvu, a Hanka tak tuto část vajíčka může ponořit do červené
(obr. 1c). Nyní už máme správně obarvený žlutý, oranžový a červený proužek, zbývá vyrobit zelený a fialový. Ty získáme zcela jednoduše
tak, že Hanka ponoří konce vajíčka do modré barvy. Duhové vajíčko je na světě (obr. 1d).

(a) (b) (c) (d)

Obrázek 1

Úloha 2A Lyžaři na vleku

Nejprve vypočítáme, jak dlouho by musela Lucie u každého vleku čekat, než by se dostala na řadu. V případě pomy musí počkat, než
15 zvířátek před ní ujede oněch bezpečnostních pět metrů, což je celkem 15 · 5 = 75 metrů. Poma při rychlosti 3 m/s tuto vzdálenost
ujede za 75 : 3 = 25 sekund. Čekací dobu u kotvy budeme počítat podobně, ale pro deset dvojic zvířátek. Kotva 10 · 5 metrů ujede
za 50 : 2 = 25 sekund.

Vidíme, že čekací doba u obou vleků je stejná, Lucii tedy záleží pouze na rychlosti vleku, vybere si proto pomu. Ta ji totiž nahoru vyveze
za 600 : 3 = 200 sekund, zatímco kotvou by jí to trvalo 600 : 2 = 300 sekund a ještě by se musela tlačit s hrochem Hubertem, který
stojí ve frontě za ní ,
Úloha 3A Veverčí skok

Abychom mohli odpovědět na obě otázky v zadání úlohy, podíváme se, na které stromy je Pavel schopný se ze své pozice dostat prvním,
druhým, atd. skokem. Budeme při tom používat jednoduchý postup: Řekněme, že už známe všechny stromy, na které je Pavel schopen
doskákat x skoky (x je nějaké číslo: 1, 2, 3, atd.), máme je číslem x označené a budeme je nazývat třeba xtromy. Zajímá nás, na které stromy
se Pavel může dostat (x+1) skoky, jinými slovy, na které stromy může skočit z xtromů. U každého xtromu tedy postupně prozkoumáme
stromy, které s ním ve veverčích skocích sousedí. Takových stromů je maximálně 8 (viz obr. 2a), může jich samozřejmě být méně, pokud
by se Pavel svým skokem dostal mimo plantáž. Pokud je některý ze sousedních stromů již označen nějakým číslem, znamená to, že už
ho Pavel někdy navštívil a znovu už tam tedy skákat nebude (jinak by se začal točit v kruhu). Pokud naopak ještě číslem označen není,
znamená to, že tam Pavel ještě nebyl a skočit na něj chce, označíme jej tedy číslem (x+ 1). Takto zpracujeme všechny stromy ze skupiny
x, a pokud jsou ještě na plantáži nějaké stromy bez čísla, stejný postup aplikujeme na stromy ze skupiny (x+ 1). Skončíme ve chvíli, kdy
bude mít každý strom své číslo. To totiž znamená, že Pavel může posbírat šišky ze všech stromů na plantáži, a strom s nejvyšším číslem je
ten, který je od Pavla ve veverčích skocích nejvzdálenější. Může se ale také stát, že se dostaneme do situace, kdy na plantáži ještě existují
stromy bez čísla, zároveň ale z žádného xtromu nemůžeme skočit na ještě nenavštívený sousední strom. To potom znamená, že všechny
stromy na plantáži navštívit nelze, a Pavel má smůlu. Plán je hotov, můžeme se pustit do řešení. Na všech následujících obrázcích jsou
stromy s číslem x („xtromy“) označeny červeným číslem, stromy, na které z nich můžeme skočit („(x+ 1)tromy“) žlutým vybarvením.

Na začátku Pavel sedí na stromě v levém dolním rohu plantáže, tento strom tedy dostane číslo 0 (Pavel nikam skákat nemusí – obr. 2b).
K tomuto stromu existují na plantáži dva sousední stromy, kterým přiřadíme číslo 1 (obr. 2c). Ze stromů s číslem 1 můžeme navštívit
dalších devět dosud nenavštívených stromů, které od nás dostanou číslo 2 (obr. 2d, šipkami je pro přehlednost vyznačena pouze část
Pavlových skoků). Na obr. 2e, 2f, 2g, 2h a 2i jsme zakreslili stromy, na které Pavel doskáče 3, 4, 5, 6 a 7 skoky. Vidíme, že v této chvíli
mají všechny stromy přiřazené číslo, a Pavel tak může být spokojen, protože určitě zvládne posbírat šišky ze všech borovic na plantáži.
Nejvzdálenějšími stromy jsou pro něj ty, které jsou na obr. 2i vyznačeny žlutou barvou, jejich vzdálenost od Pavla je 7 veverčích skoků.
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Obrázek 2

Pozn. 1: Kdybychom si chtěli ušetřit polovinu práce, stačilo by, abychom si uvědomili, že plantáž je vzhledem k Pavlovu skákání souměrná
podle úhlopříčky procházející z levého dolního do pravého horního rohu, a celý postup jsme mohli aplikovat jenom na polovinu stromů.

Pozn. 2: Možná Tě překvapilo, že pro Pavla je „nejvzdálenější“ strom, který v normálním pojetí vzdálenosti vůbec nejvzdálenější není. Pokud
by sis chtěl o matematickém pojetí vzdáleností přečíst něco více, podívej se na řešení úlohy 4B z 2. kola letošního ročníku Jámy lvové.

Úloha 4A Počítání u pětinožců

Hned na úvod si všichni řešitelé této úlohy zasluhují naši velikou omluvu, protože zadání příkladu, který se Censeus snaží vypočítat, je
v lidské matematice, a ne v pětinožské. Pětinožci, jak víme, neznají odčítání, snadno ale zjistíme, že odčítání 4 je v pětinožské matematice
totéž jako přičítání 1: Pětinožci počítají 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, …, číslo o 4 menší než 0 je tedy 1, to je zároveň ale také číslo o 1 větší než 0. Platí
tedy, že −4 = +1, a zadání příkladu by v pětinožských učebnicích mělo podobu 2x+ 1 = 3x+ 2.

Vyřešit takovouto rovnici v normální, lidské matematice, by pro Tebe jistě nebyl žádný problém. Jak bychom postupovali? Ze všeho
nejdříve bychom si všechny členy s neznámou x převedli na jednu stranu rovnice a všechny členy bez neznámé na druhou stranu. Kon-
krétně v našem příkladě bychom to udělali tak, že bychom od obou stran rovnice odečetli 1 a 3x, čímž bychom dostali upravenou rovnici
−x = 1. Poté bychom celou rovnici vydělili koeficientem u x (tedy −1) a dostali bychom výsledek x = −1.

Pětinožci ale tyto úpravy provést nemohou, protože neumí odčítat ani dělit, a číslo −1 navíc vůbec neznají – co s tím? Inu, budeme
se snažit nalézt takové pětinožské operace, abychom z +1 na levé straně vyrobili 0, z 3x na straně pravé vyrobili 0x a z koeficientu u x
v upravené rovnici vyrobili 1.

Protože pětinožská matematika je trošku zvláštní, uděláme si ještě před tím, než začneme počítat, tabulku, čemu se v pětinožštině rovnají
součty a násobky jednotlivých čísel. Tato tabulka nám bude sloužit jako takový malý tahák. Postupujeme při tom přesně tak, jak nám
říká zadání: čísla sečteme (vynásobíme) tak, jak jsme zvyklí, vydělíme je 5 a do tabulky zapíšeme zbytek po tomto dělení:
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+ 0 1 2 3 4
0 0 1 2 3 4
1 1 2 3 4 0
2 2 3 4 0 1
3 3 4 0 1 2
4 4 0 1 2 3

· 0 1 2 3 4
0 0 0 0 0 0
1 0 1 2 3 4
2 0 2 4 1 3
3 0 3 1 4 2
4 0 4 3 2 1

Nyní se můžeme pustit do řešení. Z +1 na levé straně rovnice chceme vyrobit 0, hledáme tedy takové číslo c, pro které platí 1 + c = 0.
Z tabulky snadno zjistíme, že hledané c se rovná 4. V prvním kroku tedy k oběma stranám rovnice přičteme číslo 4:

2x+ 1 + 4 = 3x+ 2 + 4

Sečtením 1 a 4 na levé straně získáme v pětinožštině 0 (proto jsme ostatně tento krok prováděli), na pravé straně dostáváme 2 + 4, což
se, jak opět zjistíme třeba z tabulky, rovná 1:

2x = 3x+ 1

Nyní se potřebujeme zbavit členu 3x na pravé straně, jinými slovy, hledáme číslo s, pro které platí 3x+ sx = 0x, tedy 3+ s = 0. V tabulce
snadno najdeme, že s = 2, a my tedy můžeme k oběma stranám rovnice příčíst 2x:

2x+ 2x = 3x+ 2x+ 1,

po úpravě

4x = 0x+ 1

4x = 1

Nyní se na levé straně potřebujeme zbavit 4 u x, hledáme tedy takové číslo r, pro které platí 4 · r = 1. Z tabulky výše vidíme, že hledaným
číslem r je číslo 4, a obě strany rovnice tedy vynásobíme 4:

4 · 4x = 4 · 1

A po úpravě už máme výsledek:

x = 4

V pětinožské matematice je tedy kořenem dané rovnice číslo 4.

Úloha 5A Stěhování

Nejlogičtějším řešením této úlohy se zdá být postup, kdy se každý den snažíme do správného domečku dostat co nejvíc zvířátek. První
den si tak své byty vymění např. Michal s Jakubem, Květa s Rózou a Oskar s Tondou (obr. 3a, černé šipky značí, kam se dané zvířátko chce
dostat, červené čáry spojují zvířátka, která si mění domečky), čímž se Michal, Květa a Oskar dostanou do svých vytoužených domečků
(obr. 3b). Zbývají nám tři zvířátka, která ještě nebydlí tak, jak by si představovala. Vzhledem k tomu, že každé zvířátko se může stěhovat
maximálně jednou denně, je jasné, že během jednoho dne už je do správných domečků všechna nedostaneme. Druhý den si tak např.
Jakub vymění domeček s Rózou (obr. 3b) a je spokojený a třetí den se Róza vymění s Tondou (obr. 3c). Celkem jsme tedy na celé stěhování
potřebovali tři dny. Nešlo by to ale lépe?

(a) (b) (c) (d) (e)

Obrázek 3
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Během jednoho dne zvířátka určitě přestěhovat nezvládneme, zkusíme ale, zda by nám nestačily dny dva. Pokud se druhý den mají
všechna zvířátka dostat do svých vysněných domečků, musíme si první den připravit situaci tak, abychom vytvořili tři dvojice zvířátek,
z nichž každé bude v cílovém domečku svého partnera. Třeba Michal se chce dostat do Jakubova domečku. Kdo se chce dostat do
domečku Michalova? Přece Tonda. První den tedy Tondu přesuneme ke Kubovi a Jakuba k Tondovi (obr. 3d). Jakub by na konci druhého
dne chtěl bydlet v Květině domečku, bude se tedy měnit se zvířátkem, které dnes přestěhujeme ke Květě. Kdo se chce dostat do domečku,
který bude po prvním dnu obývat Kuba? Oskar, první den tedy vyměníme ještě Oskara s Květou (obr. 3d). (Pokud ti postup ze slovního
popisu není jasný, nezoufej a prohlédni si obrázky jistě ho pochopíš ,) Situaci po prvním dnu máme na obr. 3e. Všimni si, že první den
se žádné zvířátko nedostane do svého cílového domečku! Vše ale napravíme druhý den: Jak je vidět na obrázku 3e, stačí nyní, aby se
navzájem vyměnili Michal s Tondou, Jakub s Oskarem a Květa s Rózou, a druhou noc už budou všichni spát ve svém vysněném domečku.

Je zajímavé, že ve dvou dnech lze podobné stěhování provést pro libovolný počet zvířátek – pro 10, 25, 1024, …, jakékoliv číslo tě napadne.
(Tedy až na 1 a 2, jedno zvířátko se nemá kam jinam stěhovat a dvě zvířátka pochopitelně zvládneme přestěhovat během jednoho dne ,)
Schválně můžeš zkusit vymyslet obecný postup.
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Kategorie starší
Úloha 1B Maják

Vladimíra dohlédne nejdál, pokud se bude dívat směrem, který je kolmý na spojnici středu Pla-
nety zvířat a místa, kde se Vladimíra právě nachází. Maják pak Vladimíra poprvé uvidí ve chvíli,
kdy se tato přímka dotkne vrcholu majáku. Základem dalšího řešení je pak dobrý obrázek, kde
můžeme snadno nalézt na průřezu planety pravoúhlý trojúhelník – Vladimíra se v něm nachá-
zí u pravého úhlu, odvěsny tvoří hledaná vzdálenost a poloměr planety a přepona je součet
poloměru planety a výšky majáku. Abychom mohli velrybě poradit, stačí už jen dosadit tyto
hodnoty do Pythagorovy věty a získáme tak pro hledanou vzdálenost vztah

s =
√

(9801 + 198)2 − 98012 = 1980m

Vladimíra tedy může počítat s tím, že maják poprvé zahlédne ve chvíli, kdy je od něj vzdálena
1 980 metrů.

Úloha 2B Šaliny 2

Cesta mezi dvěma stanicemi metra trvá soupravě 1,5 min, pobyt ve stanici 15 s, celková doba mezi odjezdy ze dvou po sobě následujících
stanic je tedy 1,75min = 7

4 min. Vzhledem k tomu, že vlaky jezdí s rozestupy 2 min, je jasné, že do všech stanic vlaky přijíždí pouze
v časech, které jsou násobky ¼ minuty – tedy v časech 0 s, 15 s, 30 s nebo 45 s po začátku nové minuty (a stejně tak jenom v časech, které
jsou násobky ¼ minuty, také odjíždí). Z toho už snadno vyvodíme, že protijedoucí soupravu Hanka s Terkou uvidí jenom tehdy, když
jejich vlak a vlak protijedoucí přijedou do stanice přesně ve stejný okamžik, a přesně ve stejný okamžik také odjedou.

Řekněme, že Hanka s Terkou se s protijedoucí soupravou potkají v x-té stanici od odjezdu. Pokud by s sebou měly stopky a zapnuly je
přesně ve chvíli, kdy odjížděly z výchozí stanice (budeme ji označovat stanice 0), budou z této x-té stanice odjíždět ve chvíli, kdy na jejich
stopkách bude čas x · 1,75 minuty, jinými slovy, x-tá stanice je od stanice 0 vzdálená x · 1,75 minuty. Vlaky jezdí v obou směrech stejně
rychle, takže i pro protijedoucí soupravu, kterou právě Hanka s Terkou potkaly, platí, že je od stanice 0 vzdálená x ·1,75 minuty. Ze stanice
0 tedy bude tato protijedoucí souprava odjíždět v čase x · 1,75 + x · 1,75 minuty (první člen výrazu je doba, po kterou Hanka s Terkou
jely do stanice x, druhý člen je doba, po kterou protijedoucí souprava pojede ze stanice x do stanice 0). Zároveň ale víme, že vlaky odjíždí
ze stanic s rozestupy 2 min, a tedy musí platit:

2 · x · 1,75 = 2 · y

pro nějaké celočíselné y. Po zkrácení a přepsání desetinného čísla na zlomek dostaneme:

x · 7
4
= y

Odtud už je vidět, že y bude celočíselné pro každé x, které je násobkem 4. Hanka s Terkou se tedy s protijedoucí soupravou potkají
v každé čtvrté stanici. Protože kamarádky ale na sedmé stanici vystupují, uvidí cestou jenom jeden protijedoucí vlak, a to ve 4. stanici od
odjezdu.

Úloha 3B Kouzlení s roboty

Způsob, jakým se roboti pohybují, si nejlépe představíme z obrázku zmenšeného hracího pole. Pokud Oskar stojí uprostřed a až na jeho
bezprostřední okolí je celý zbytek hracího plánu zaplněn roboty, dopadne první tah jako na obrázku 4a. Roboti, kteří se dostanou do
stejného řádku a sloupce jako Oskar, vybuchnou (tento řádek a sloupec se tedy uvolní) a ostatní se k němu šikmo přiblíží o jedno políčko.
Uprostřed hracího pole Oskarovi uvolněný řádek a sloupec nijak nepomůže, avšak stojí-li na kraji, může jej při troše šikovnosti využít ke
zvětšení svéhomanévrovacího prostoru. Například pokud semupodaří vynutit rozestavení jako na obrázku 5a. Roboti ve druhém sloupci
se srazí s roboty ve třetím sloupci, čímž se druhý sloupec uvolní a zbytek skupiny se bez dalších kolizí přesune o jedno políčko nahoru
a o jedno doleva (obrázek 5b). Oskarovi si tím sice zmenší volný prostor v horní části hracího plánu, ale nalevo od něj se naopak zvětší.
Aby přežil i následující tah, musí udržovat od robotů vzdálenost nejméně dvou políček. Jediné dvě možnosti jsou nyní políčka v prvním
a druhém řádku prvního sloupce. Kdyby se rozhodl jít doleva do rohu, nevybuchli by v příštím tahu žádní roboti a Oskarův osud by
byl zpečetěn. Proto se Oskar posune šikmo na políčko v prvním sloupci a druhém řádku (obrázek 5c). V následujícím tahu robotů se
vyčistí druhý řádek a zbytek skupiny se šikmo přemístí do pozice na obrázku 5d. Pokud se Oskar přesune zpět na políčko ve druhém
sloupci a prvním řádku, dostance se do stejné pozice vůči robotům jako na začátku hry (obrázek 5e). Formace robotů se však zmenšila
o dva řádky a dva sloupce a bude-li Oskar tento postup opakovat, postupně je vybije všechny (viz obrázky 5f, 5g a 5h, pro úsporu místa
uvádíme jen stavy po dokončení dvou tahů Oskara a robotů). Na začátku hry navíc nemusí být první sloupec a první dva řádky úplně
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volné, neboť roboti na nich stojící vybuchnou hned v následujícím tahu. Možné počáteční rozestavení na hracím plánu o rozměrech
9 × 9 tedy vypadá jako na obrázku 4b. Bude však fungovat i na ploše 2001 × 2001 čtverečků?

(a) (b)

Obrázek 4

Přesné rozměry hracího plánu nejsou překvapivě příliš důležité, klíčové je, aby vždy po dokončení dvojtahu (obrázky 5e, 5f, 5g) měla
formace robotů lichý počet řádků, sudý počet sloupců a sloupců bylo o jeden více než řádků. Tento požadavek splňují všechny hrací
plány, které jsou podobně jako ukázkový 9 × 9 čtvercové a mají lichý počet řádků a sloupců. Tedy i 2001 × 2001. Pokud tedy Oskar
zvolí počáteční rozestavení podobné, jako na obrázku 4b, a bude se během hry pohybovat podle instrukcí v předchozím odstavci, porazí
roboty s pouhými šesti volnými políčky na začátku.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Obrázek 5
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Úloha 4B Zavlažovací

Protože rychlost odparu z Golemce závisí přímo úměrně na ploše hladiny, potřebujeme zjistit, jakou plochu má hladina rybníka při
současné hloubce (120 m) a jakou plochu by měla při hloubce 99 m. K tomu potřebujeme určit, jaký má hladina Golemce poloměr.
Víme, že hloubka vody v Golemci se řídí vztahem

h = h0 −
l2

12
,

kde h0 je maximální hloubka Golemce a l je vzdálenost od středu rybníka. Na krajích rybníka je hloubka h rovna 0, a poloměr Golemce
tak můžeme vypočítat ze vztahu

0 = h0 −
r2

12
.

Z toho vyjádříme r2 jako

r2 = 12 · h0.

(Můžeme samozřejmě odmocnit, abychom získali přímo r, jak se ale ukáže, v dalších výpočtech stejně budeme potřebovat jenom r2.)

Plochu hladiny Golemce už nyní vypočítáme snadno podle vzorečku pro obsah kruhu:

S = π · r2,

a můžeme dosadit do vztahu pro výpočet odparu v:

v =
S

3 · π
=

π · r2

3 · π
=

π · 12 · h0
3 · π

= 4 · h0

V současné době (při hloubce Golemce 120 m) se tedy za sekundu odpaří 4 · 120 = 480 l vody. Pokud by hloubka rybníka poklesla na
99 m, odpařilo by se za sekundu 4 · 99 = 396 l vody. Hroši tedy mohou z řeky Vardy odebírat až 480 − 396 = 84 l/s.

Zbývá odpovědět na druhou otázku: Jakou jednotku má konstanta o ve vztahu v = o · S? Rychlost odparu v nám vyjde v l/s, plocha
hladiny S je vm2. Rozměr konstanty o neznáme, prozatím si jej tedy označíme jako x. Pro jednotky fyzikálních veličin platí stejná pravidla
jako pro čísla a jiné symboly v matematice – tedy co je na jedné straně znaménka =, musí být i na druhé straně, a můžeme tak psát:

v = o · S
l
s
= x ·m2

dm3

s
= x ·m2

m3

1000 · s
= x ·m2

x =
1

1000
· m
s

Jednotkou konstanty o je tedy 1
1000 ·

m
s , neboli mm

s .

Úloha 5B Rozhodovací strom

Nejdříve si u každého výrokumusíme spočítat hodnoty samosou,prům apočet. Spočítaná kritéria jsou v tabulce 1a. Pak si výroky seřadíme
podle jednotlivých kritérií a napíšeme k nim jejich pravdivost, abychom viděli, jestli někde není větší interval nějaké hodnoty, kde by se
vyskytovala stejná pravdivost, a jejichž pravdivost bychom tím pádem byli schopni určit pomocí jednoho příznaku. Seřazená kritéria
najdeme v tabulce 1b.



Řešení 3. kola
VII. ročník

trvzení samosou prům počet pravda
1 0,583 3,8 5 ne
2 0,895 7,2 5 ano
3 0,938 6,2 5 ano
4 0,682 7,4 5 ne
5 0,727 3,8 5 ne
6 0,846 6,0 4 ne
7 0,625 6,5 4 ano
8 0,591 7,0 5 ano
9 0,563 4,2 6 ne
10 0,633 6,125 8 ano
11 0,720 8,6 5 ano
12 0,739 8,0 5 ano
13 0,875 7,5 6 ne
14 0,714 4,8 5 ne

(a)

samosou prům počet
9 ne 1 ne 10 ano
1 ne 5 ne 9 ne
8 ano 9 ne 13 ne
7 ano 14 ne 1 ano

10 ano 6 ne 2 ano
4 ne 10 ano 3 ano

14 ne 3 ano 4 ne
11 ano 7 ano 5 ne
5 ne 8 ano 8 ano

12 ano 2 ano 11 ano
6 ne 4 ne 12 ano

13 ne 13 ne 14 ano
2 ano 12 ano 6 ne
3 ano 11 ano 7 ano

(b)

Tabulka 1

Ze seřazených tvrzení vidíme, že v hodnotách prům jsou čtyři intervaly, v nichž se vyskytuje jen jedna pravdivost. Pravdivost výroku tedy
můžeme snadno určit pomocí dvou hodnot prům a to pomocí horní nebo dolní hranice intervalu nebo jakéhokoli jiné kombinace těchto
dvou možností.

prům > 7,2

prům > 6

lež

Ne

pravda

Ano

Ne

prům > 7,5

lež

Ne

pravda

Ano

Ano

prům < 7,4

prům < 8

pravda

Ne

lež

Ano

Ne

prům < 6,125

pravda

Ne

lež

Ano

Ano
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