
Milí přátelé!
Vítáme Vás ve II. ročníku korespondenční soutěže Jáma lvová, kterou pořádá České vysoké učení technické v Praze. Soutěž
je určena pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
Jáma lvová je soutěž na pomezí matematiky a informatiky. Skládá se ze tří kol, v každém z nich na Vás čeká 5 záludných
úloh. Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie, starší (8. a 9. třída) a mladší (6. a 7. třída). Pokud budete úspěšní,
máme pro Vás za odměnu připraven letní tábor, který je zcela zdarma! Ještě než se vrhnete do víru zadání, přečtěte si
pravidla soutěže:

• Do soutěže se můžete přihlásit kdykoli během roku, stačí poslat vyřešené příklady z právě probíhajícího kola.
• Na zvláštní papír napište svoje jméno, školu, třídu a email nebo telefon, abychom Vás (např. kvůli účasti na táboře)

mohli kontaktovat.
• Každou úlohu pište na samostatný papír A4. U horního okraje napište Vaše jméno, školu a číslo úlohy. Nevejde-li se

řešení nějaké úlohy na jeden list, všechny listy přehledně očíslujte.
• V řešení příkladu musí být popsán myšlenkový postup, jakým jste se dostali k výsledku. Pokud svůj postup nevysvětlíte,

nemůžeme takový příklad ohodnotit plným počtem bodů. Naopak, i za částečné řešení můžete získat body.
• V tomto kole můžete dohromady získat 32 bodů. Nemusíte řešit všechny příklady, stačí jen jediný. Třeba právě on

bude v konečném hodnocení rozhodující.
• Sledujte webové stránky soutěže http://www.jamalvova.cz.

Svá řešení posílejte do 3. ledna 2011 na adresu:

Odbor vnějších vztahů - Jáma lvová
Rektorát ČVUT
Zikova 4
166 36 Praha 6

nebo na email jamalvova@jamalvova.cz.

Hodně štěstí a bystrou mysl při řešení Vám přejí
Eva, Hanka, Kamča, Lucka, Zdeňka, Zuzka, Honza, Lukáš, Pepa, Tomáš a Štefan.

Kategorie mladší
Úloha 1A (5 bodů):
Pes Alík stojí uprostřed velmi dlouhé silnice (označme tento bod jako S) a ví, že ně-
kde na ní leží velká a tučná kost. Nemá však tušení, kde přesně, a tak se ji rozhodne
hledat následujícím způsobem: nejprve poběží 1 m doprava. Když tam nic nenajde,
vrátí se do bodu S a poběží 2 m doleva. Když ani tam nenarazí na kost, vrátí se
zpět do bodu S a pokračuje 4 m doprava. Pak se zase vrátí a půjde 8 m doleva, opět
se vrátí a 16 m doprava atd., dokud kost nenajde.
Kost je bohužel zaházená křovím, takže ji Alík uvidí, až když je přesně u ní. Kolik
metrů naběhá, jestliže kost leží 129 m vlevo od bodu S?

Úloha 2A (6 bodů):
Skřítci z království Făgăraş hloubí v podzemí doly. Nejdříve vykopou chodbu
dlouhou 48 m a širokou 16 m, na ní navážou chodbou dlouhou 24 m a širokou
8 m, pokračují chodbou dlouhou 12 m a širokou 4 m, zkrátka délka i šířka
chodby se s každým krokem zkrátí na polovinu (viz obrázek vpravo). Všechny
štoly jsou vysoké 1 m. Tímto způsobem skřítci hloubí neustále se zužující
spirálu, která nikdy neopustí vhodně zvolený obdélníček.
Zeminu z první chodby vynosili ven, ale na zbývající (vyznačena modře) si
vyhradili v první chodbě pruh o rozměrech 8 m krát 40 m (vyznačen žlutě)
a skladovali ji tam. Stačil skřítkům prostor vymezený na hlušinu, jestliže
takto vyhloubili milion chodeb?



Úloha 3A (7 bodů):
V nejnovějším projektu na zvířecí akademii věd se koala Adéla snaží vyšlechtit bakterie Escherichia coli tak, aby vyráběly
lék na přejedení čokoládou. K jeho výrobě je třeba spustit v bakterii celkem 9 buněčných pochodů. Bakterie to sama od sebe
neumí, a tak Adéla vloží do jejího genomu několik kusů genetického kódu. Každý přepíná tři až pět těchto pochodů:
Kus 1: Glykolýza, inhibice genu p53, syntéza neomycinu.
Kus 2: Glykolýza, inhibice genu p53, endocytóza, syntéza makrolidů.
Kus 3: Inhibice genu p53, endocytóza, degradace dichlorobenzoátů.
Kus 4: Glykolýza, syntéza neomycinu, syntéza makrolidů, syntéza hormonu fadrozol.
Kus 5: Inhibice genu p53, syntéza neomycinu, syntéza makrolidů, degradace dichlorobenzoátů, aktivace fosfotransferázy.
Kus 6: Endocytóza, syntéza makrolidů, degradace dichlorobenzoátů, apoptóza.
Kus 7: Syntéza neomycinu, syntéza hormonu fadrozol, aktivace fosfotransferázy.
Kus 8: Syntéza makrolidů, syntéza hormonu fadrozol, aktivace fosfotransferázy, apoptóza.
Kus 9: Degradace dichlorobenzoátů, aktivace fosfotransferázy, apoptóza.
Slovo přepíná znamená, že vloží-li Adéla jako první kus 1 (spustí glykolýzu) a hned za něj kus 2, glykolýzu opět zastaví.
Na začátku jsou všechny pochody vypnuté. Jak má Adéla uspořádat kusy genetického kódu, aby zapnula všech 9 pochodů
a zároveň spustila apoptózu jako poslední? Nemusí použít všechny a zároveň může některé použít vícekrát.

Úloha 4A (9 bodů):
Myšák Marko si dělá pořádek ve své spižírně. Celé léto sbíral různě velké oříšky a nyní
je po jednom ukládá do speciálních košíčků, které mají jedno držadlo a na spodu dva
háčky (na ty lze zavěsit další košíky, viz první obrázek vpravo). Čísla na košících znamenají
velikosti oříšků. Marko se snaží, aby za všech okolností byla splněna následující podmínka
o velikosti: Pro každý košík platí, že obsahuje menší oříšek než všechny košíky zavěšené
pod ním (nejen přímo pod ním).
Můžeme si představit, že nádoby na obrázku vpravo visí v různých úrovních. Na první je
pouze košík 2, na druhé jsou košíky 3 a 8 a na nejnižší nádoby 10, 7 a 9. Nové košíky
přidává Marko vždy na konec nejnižší úrovně. Na druhém obrázku vpravo třeba zavěsil
košík 1 na pravý háček košíku 8. Kdyby přidával další, musí začít novou úroveň a bude je
postupně věšet na levý háček košíku 10, pak pravý háček košíku 10, levý košíku 7 atd.
Po přidání nového košíku Marko zkontroluje, je-li všude splněna podmínka o velikosti.
Pokud ne, prohodí dva oříšky, které ji porušují a toto opakuje, dokud není splněna všude.
Např. po přidání košíku 1 Marko prohodí oříšky 1 a 8, pak prohodí 1 a 2 a pak už je
podmínka o velikosti splněna.
Když dostane Marko chuť na oříšek, může odebrat jen košík úplně nahoře a nahradit jej
nádobou nejvíce vpravo na nejnižší úrovni. Potom zkontroluje, jestli všude platí podmínka
o velikosti. Pokud ne, prohodí oříšky, které ji porušují. Když si může vybrat ze dvou oříšků,
zvolí menší z nich (na třetím obrázku vpravo by Marko prohodil 9 a 3 a nikoli 9 a 8, protože
3 je menší než 8). Potom zase zkontroluje platnost podmínky a tak pokračuje, dokud neplatí
úplně všude.
Na začátku měl Marko košíky ve spižírně rozvěšené stejně jako na prvním obrázku vpravo.
Potom pravidel přidal oříšek o velikost 15, další o velikosti 4, potom postupně tři odebral
(po každém odebrání i přidání košíku je nutné všude obnovit platnost podmínky o velikosti),
dále přidal oříšky o velikostech 1, 6, 3 a 5 a nakonec jeden odebral. Jak jsou nyní košíky
ve spižírně rozvěšené?

Úloha 5A (5 bodů):
Kozlík Jarda si koupil zahrádku s pozoruhodným zavlažovacím systémem.
Kromě trubek (dlouhé tenké čáry) se skládá z čerpadla (kolečko s vlnkou),
které čerpá vodu chvíli nahoru (a nasává ji zespoda) a chvíli dolu (nasává
seshora). Dále obsahuje 4 stavidla (D1 - D4), která propouští proud vo-
dy jen jedním směrem (naznačeno na obrázku, šipky značí směr proudu
vody, fajfka znamená, že se stavidlo otevře, a křížek, že zůstane zavřené).
Když proud vody narazí na rozdvojku, teče rovnoměrně všemi možnými
směry (rozdvojky trubek jsou na obrázky zakresleny jako malé tečky). Ja-
kým směrem bude téct voda skrz obdélníček R, jestliže z čerpadla tryská
směrem nahoru? A jakým směrem bude skrz obdélníček R téci, když tryská
z čerpadla směrem dolu?
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Kategorie starší
Úloha 1B (5 bodů):
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu televizní soutěže Hádej heslo! Pravidla jsou jednoduchá: každou minutu se na obrazovce
objeví slovo a několik červených a zelených světýlek. Červená značí počet písmen, která obsahuje zobrazené slovo i heslo, ale
ve slově na obrazovce jsou na špatné pozici. Zelená světýlka udávají počet shodných písmen ve slově na obrazovce a v heslu,
která jsou navíc na správné pozici. Dnes budeme hádat heslo na 5 písmen. Můžeme začít, vážení soutěžící?
A už tu máme první slovo! PRASE (0 červených, 1 zelené). Soutěžící přemýšlejí, čas se vleče a na obrazovce již svítí druhé
slovo: KOZEL (1, 1). Stále žádný nápad? Nyní přijdou hned 4 slova najednou: MYŠKA (0, 0), LEMUR (2, 0), GEKON (0, 2)
a NOREK (3, 0). Už znáte heslo dnešního večera? I když je to také zvířátko, asi vám jeho jméno nic neřekne. Ale existuje!

Úloha 2B (6 bodů):
Geniální matematik orangutan Ondra má tak rád koruny stro-
mů, že se i v matematice zabývá stromovými strukturami. Je-
ho stromy se skládají z koleček zvaných uzly, ke kterým je
přiřazeno nějaké číslo. Hodnotu celého stromu získáme tak, že
sečteme čísla všech uzlů stromu a hledaný výsledek je zbytek
po dělení onoho součtu číslem 1001. Stromy lze mezi sebou
i spojovat: vezmeme jeden strom a zavěsíme ho na libovolný
volný uzel druhého stromu (viz obrázek, můžeme si svobodně
vybrat). Spojovacímu uzlu přiřadíme součet čísel původních
uzlů. Tímto postupem dokážeme zkonstruovat libovolně velké
stromy.
Ondra objevil, že přiřadí-li všem uzlům (e1 - e5) ve stromu
E nuly, pak spojením E s libovolným jiným stromem S se
hodnota S nezmění. Dokážete najít alespoň dva stromy (čísla e1 - e5) se stejnou strukturou jako E, které lze přičíst
k libovolnému jinému stromu aniž by změnily jeho hodnotu a zároveň se žádné z čísel e1 - e5 nerovnalo nule?



Úloha 3B (7 bodů):
Sokol Stanislav získal z různých výzkumů tabulku s čísly (říká jí matice) a nyní se ji snaží upravit a zjednodušit. Aby svoje
výsledky neznehodnotil, může použít jen tyto tři úkony:

1. Prohodit dva řádky.
2. Vynásobit všechna čísla v jednom řádku libovolným číslem kromě 0. Jinak může čímkoli, např. číslem 13, 1

2 , -3...
3. Přičíst jeden řádek ke druhému. Vybere si dva řádky (označme je jako A a B), a první číslo v řádku B nahradí součtem

prvních čísel řádků A a B. Potom nahradí druhé číslo v řádku B součtem druhých čísel řádků A a B atd. Příklad:
kdybychom přičítali řádek (4 1 -2 13) (řádek A) k (-6 -2 2 -20) (řádek B), přepsali bychom B na (-2 -1 0 -7).

Stanislav chce převést matici  4 1 −2 13
−3 −1 2 −11
−6 −2 2 −20

 na tvar

 1 0 0 ?
0 1 0 ?
0 0 1 ?

 .

Jaká čísla vyjdou na místech otazníků? Jak bude postupovat?

Úloha 4B (9 bodů):
Vlk Alan dostal k Vánocům nový počítač. V království zvířat je to stále horká novinka, takže ten Alanův nemá monitor
ani šestikanálové reproduktory, ale čtecí jednotku, do které se vkládá páska. Ta je rozdělená na políčka. Na každém je
zapsán právě jeden znak a poslední vždy obsahuje symbol #. Čtecí hlava je v každém kroku právě nad jedním políčkem
a o ostatních v tu chvíli nemá tušení. Na začátku výpočtu je vždy nad prvním políčkem pásky. Alanův počítač umí vykonat
tyto akce:

1. Posunout čtecí hlavu o jedno políčko doprava: Krok
2. Přetočit pásku na začátek: Přetoč.
3. Zapsat na aktuální políčko znak a: Zapiš a.
4. Skončit celý výpočet a odpovědět: Správně/Špatně.
5. Opakovat skupinu příkazů mezi složenými závorkami: Opakuj{...}. Opakování se může i vnořovat: Opakuj{Opakuj{...}}
6. Skončit s opakováním, které začal jako poslední: Konec opakování.
7. Vykonat příkaz, když čte hlava znak a: Když čteš a příkaz. Za příkaz lze dosadit jen jeden z povelů Krok, Přetoč,

Zapiš b, Správně, Špatně či Konec opakování.

Představme si například, že na pásce mohou být jen znaky x, o, #. Alan považuje za „správné“ takové pásky, které začínají
libovolným (i nulovým) počtem x, po nich následuje libovolný (i nulový) počet o a páska končí znakem # (takže třeba
pásky #, o#, xxooo# nebo xx# jsou správné, ale xooxx# nikoli). Alanův program by mohl vypadat například takto:

Opakuj {
Když čteš ’o’ Konec opakování.
Když čteš ’#’ Správně.
Krok.

}
Opakuj {

Když čteš ’x’ Špatně.
Když čteš ’#’ Správně.
Krok.

}

Nyní řeší Alan jiný problém. Na pásce mohou být znaky x, o, −, #. Správná je taková páska, která obsahuje alespoň tolik
x jako o a je ukončená znakem # (např. pásky xoxoxx#, xx#, oooxxx# nebo # jsou správné, zatímco xoo# či ooxxo#
nikoli). Na počtu znaků − na pásce nezáleží. Jak bude vypadat program, který toto zvládne?
Nápověda: program by mohl najít znak o, přepsat jej na −, přetočit pásku na začátek, pak najít znak x, přepsat jej na −
a tak pořád dokola. Pokud nakonec při hledání o narazí na #, je páska správná a naopak, narazí-li při hledání x na #, je
špatná (program přepsal stejný počet o, x, žádné x už nezbylo, ale nejméně jedno o je stále na pásce).

Úloha 5B (5 bodů):
Představte si, že n a k jsou přirozená čísla. Když si označíme n! = n · (n − 1) · (n − 2)...3 · 2 · 1 (čteme n faktoriál)
a
(

n
k

)
= n!

k!(n−k)! (čteme n nad k, pozor, mezi n a k není zlomková čára), kolik je(2011
1000

)(2010
1011

) =?


