Milí přátelé!
Vítáme Vás ve III. 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). Pro všechny soutěžící je
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 tábor se může přihlásit libovolný soutěžící. V případě nadbytku zájemců (kapacita tábora je 24 účastníků) mají
přednost ti s lepším umístěním v soutěži.
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 36 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

30. března 2012 na email jamalvova@jamalvova.cz nebo na adresu:
Odbor vnějších vztahů - Jáma lvová,
Rektorát ČVUT,
Zikova 4,
166 36 Praha 6

Hodně štěstí a bystrou mysl při řešení Vám přejí
Hanka, Kamča, Lucka, Terka, Terka, Verča, Lukáš, Pepa, Tomáš, Tomáš a Štefan.

Kategorie mladší
Úloha 1A (5 bodů):
Oslík, velbloud a beran si zařizují nový byt. Protože
ve městě už nebylo místo, pronajali si útulnou jeskyni
(půdorys je na obrázku vpravo, rozměry zvířátka neznají) a přemýšlí, jak její vnitřek osvětlit pochodněmi. Předpokládejme, že pochodně svítí do všech směrů, světlo se
neodráží od stěn a vstupní chodbu (označena šipkou)
osvětlovat nemusí, protože tam svítí slunce. Na která
místa mají pochodně umístit, aby žádná část jeskyně
nezůstala potmě a zároveň jich použili co nejméně?
Úloha 2A (7 bodů):
Ve finále mistrovství světa v kouzlení vystoupil keporkak Květoslav se svým vrcholným číslem. Tentokrát potřeboval asistenci z publika: „Tak třeba vy slečno z první řady! Vyberte si libovolnou kartu z balíku (dohromady jich je 32). Zapamatujte
si ji a této kartě budeme říkat hledaná. Já si také jednu vyberu a nazvu ji pomocnou.“ Zbytek balíku rozdělil na dvě hromádky o 15 kartách a poprosil slečnu, aby každou dále rozdělila na další dvě hromádky o libovolném počtu karet. Z první
vytvořila hromádky A a B a ze druhé C a D. „Položte teď hledanou kartu na jednu z hromádek A nebo B tak, aby nebyla
vidět, a navrch dejte buď hromádku C nebo D, je to jen vaše volba!“. Květoslav potom vzal pomocnou kartu, položil ji
na tu z hromádek C a D, kterou jeho sličná asistentka z publika nezvolila, navrch položil tu z hromádek A a B, kterou
slečna nevybrala, a výsledný balíček položil navrch zbylých karet. Pomocnou kartu nechal jako jedinou lícem vzhůru. Potom
uchopil balík ploutvemi a začal karty skládat na stůl následujícím způsobem: první kartu doprava, druhou doleva. Třetí
zase doprava, čtvrtou doleva, pátou doprava atd., dokud nevyskládal všechny. Hromádku, ve které nebyla pomocná karta,
dal pryč, vzal tu s pomocnou kartou a vyskládal ji na stůl stejným způsobem jako předtím: první kartu doprava, druhou
doleva, třetí zase doprava atd. Opět vzal tu s pomocnou kartou, vyskládal ji na stůl, a tak pokračoval, dokud mu nezůstaly
jen dvě karty: pomocná a ... ač je to k nevíře, hledaná karta! Jak to dokázal? Neumí Květoslav přeci jen kouzlit?

Úloha 3A (8 bodů):
Velbloud Luboš jde na návštěvu ke svému starému kamarádovi slonu Ondřejovi a chtěl by mu přinést dárek: koš banánů.
Luboš unese naráz 200 banánů a startuje na jedné straně pouště v oáze, ve které roste 1000 banánů. K Ondřejovi vede
jediná cesta, která měří 300 km a protože vede přes poušť, spotřebuje Luboš 1 banán na 1 km. Převážené banány však
může bez obav kdekoli po cestě složit a později se pro ně vrátit. Jakou strategii má Luboš zvolit, aby bezpečně přešel poušť
a přinesl Ondřejovi alespoň 10 banánů?
Úloha 4A (10 bodů):
Jeden vedoucí a devět zvířátek jelo na letní tábor do pohoří Elfenweg. A byl to opravdu
výjimečný tábor: ačkoli to přes den nebylo poznat, tři účastníci byli zároveň vlkodlaky,
jeden uměl kouzlit (mág), jeden věštit, jeden byl profesionální špion, jeden pořádný zbabělec a dva účastníci neměli žádné zvláštní schopnosti. Každou noc se vlkodlaci vzbudili,
neslyšně došli k ohništi a rozhodli se, koho zardousí (také se však mohli rozhodnout nikoho nezabít, vedoucího zardousit nemohli). Z ostatních zvířátek se mohl vzbudit pouze
špion (pokud chtěl), dojít k ohništi a vlkodlaky poznat, avšak tím jim také odhalit svou
totožnost. Pokud vlkodlaci někoho zardousili a mág byl ještě naživu, mohl ho ráno zase oživit (mohl oživit i sám sebe, ale jen když ho vlkodlaci zardousili tu samou noc).
Tuto schopnost však mohl využít jen jednou za celý tábor. Věštec měl zvláštní důvěru
vedoucího a každou noc se ho mohl zeptat na jedno zvířátko, zda je vlkodlak (vedoucí
odpověděl vždy po pravdě). Pokud se vlkodlaci rozhodli zardousit zbabělce, v marné
snaze se zachránit řekl jméno jiného účastníka a vlkodlaci zabili oba (ráno by mohl mág
oživit rovněž oba, zbabělec neviděl vlkodlakům do tváře a stále nemusel vědět, kdo je
kdo, takže mohl nevědomky vzít s sebou i vlkodlaka).
Vedoucí znal skutečné tváře všech zvířátek, ale účastníci jen věděli, kolik přijelo na tábor vlkodlaků, kolik špionů, mágů, věštců a zbabělců, avšak ne kdo je kdo, jen vlkodlaci se znali mezi sebou. Každý den
o poledním klidu se všichni účastníci tábora sešli a hlasovali, koho z tábora vyženou (každý den nejvýše jednoho účastníka). Kdokoli mohl navrhnout někoho vyloučit a pokud byla více než polovina hlasujících pro (zvířátka se mohla hlasování
zdržet), dotyčného vyhnali. Hlasování mohli opakovat, kolikrát chtěli (avšak jen dokud někoho nevyhnali). Vedoucí jen
mlčky přihlížel a jeho samozřejmě vyloučit nemohli. Každý mohl o sobě i ostatních tvrdit cokoli, pokud si myslel, že to jeho
skupině pomůže. Tábor začínal dnem a měl trvat tak dlouho, dokud budou žít kromě vedoucího jen vlkodlaci nebo pouze
hodná zvířátka.
Už před odjezdem však řekl věčně nespokojený mrož vedoucímu: „Při takovéto sestavě ale může špion první den oznámit,
že je špion, a když žádný vlkodlak nebude předstírat, že je také špion, hodná zvířátka určitě vyhrají bez ohledu na to,
koho vlkodlaci zardousí. Dokonce už to, že se špion přihlásí první den, stačí k tomu, aby byl do večera druhého dne vyhnán
alespoň jeden vlkodlak.“ Dokážete mrožovy názory potvrdit? Existuje pro hodná zvířátka strategie, jež zajistí výsledek,
který popsal, nebo se mýlil? Všichni účastníci samozřejmě vždy jednali tak, aby vyhrála právě jejich skupina, a věděli, že se
stejně snaží i ostatní.
Úloha 5A (6 bodů):
Lasice Halina si pěstuje pro potěšení zvláštní druh květin, který roste ve dvou odrůdách: žlutě a červeně kvetoucí. Halina se musí o květiny pečlivě starat a během růstu je
hnojit. Kdyby rostly samostatně, záviselo by množství hnojiva na barvě květů a místě,
na kterém je rostlina zasazena (viz obrázek vpravo). Zasadí-li např. Halina na pozici A
semínko žluté odrůdy, bylo by třeba 6 g hnojiva, zatímco červené odrůdě by na této pozici stačilo 5 g. Závislost množství hnojiva na barvě květů a místě je shrnuta
v následující tabulce:
Pozice
A B C D E F G H I
6 7 6 3 3 5 5 6 5
Žluté
Červené 5 8 3 6 1 6 8 4 6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Celkové množství hnojiva však navíc závisí na dvojicích rostlin: za každou dvojici sousedících rostlin kvetoucích jinou barvou je třeba přičíst další 1 gram. Jako sousední
rostliny berte takové, které spolu bezprostředně sousedí a jsou ve stejném řádku nebo
sloupci: např. rostlina na pozici E sousedí s B, D, F a H, zatímco rostlina na pozici A sousedí jen s B a D. Halině na barvách
rostlin nezáleží, avšak protože je trochu líná, nechce se jí o záhon příliš pečovat a chtěla by spotřebovat co nejméně hnojiva.
Na které pozice má Halina zasadit žlutou a na které červenou odrůdu, chce-li zaplnit celý záhon (9 sazenic) a zároveň použít
méně než 45 gramů hnojiva?
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Kategorie starší
Úloha 1B (5 bodů):
Zvířátka se připravují na dobrodružnou expedici do království Shqiperia. K jeho hranicím se chtějí přepravit letadlem a aby
je letenka nestála zbytečně mnoho, rozhodují se, co zabalit do batohu. Maximální povolená váha je 20 kg, avšak protože
ve Shqiperijských horách hrozí, že je přepadnou banditi, chtějí zabalit věci s co největší cenou, aby se za ně mohla vykoupit
ze zajetí. Hmotnosti a ceny věcí, které mohou zabalit do batohu, jsou tyto: Stan a spacák (4 kg, 50 zlatých), doklady a mapy
(1 kg, 12 zlatých), termoska s čajem (2 kg, 20 zlatých), puška (5 kg, 120 zlatých), náhradní oblečení (4 kg, 45 zlatých),
konzervy s jídlem (2 kg, 45 zlatých), detektor kovů (6 kg, 115 zlatých), sekerka a sirky (2 kg, 25 zlatých), plynový vařič
(1 kg, 35 zlatých), satelitní telefon (1 kg, 30 zlatých) a motorová pila (6 kg, 125 zlatých). Jaké věci mají vzít zvířátka
s sebou, aby se vešla do limitu 20 kg a zároveň jejich celková hodnota byla co největší?
Úloha 2B (7 bodů):
Jestliže víte, že pro libovolná kladná čísla a a b platí
log(a) + log(b) = log(a · b)

log(a) − log(b) = log(a/b)

exp(a + b) = exp(a) exp(b)

exp(a − b) = exp(a)/ exp(b)

exp(log(a)) = a

log(exp(a)) = a

log(1) = 0

exp(0) = 1

čemu se musí rovnat x, aby


 
3x − 5
2
+ log(x + 4x − 5) − log
exp log
(x − 1)(x + 5)

exp 1 + log(exp(x) exp(x))
exp(x − 1) exp(x + 1)

!
= 0?

Úloha 3B (8 bodů):
Žabka Janka postavila pro ostatní zvířátka vzducholoď z lega.
Představme si zjednodušeně, že stačí znát její polohu jen jedd
y(t+1)
x(t)
u
e(t)
nou za minutu. Její výška v čase t (označme ji y(t), jednotky
+
+
+
+
výšky jsou metry a času minuty) závisí na tahu motorů daným
+
signálem x(t) a na síle vzestupných proudů d (d < 0 znamená
sestupný proud). Výška vzducholodě nad zemí v čase t je rovna
y(t) = y(t − 1) + 21 x(t) + d. Janka navíc vybavila vzducholoď
řídicím pultem, na kterém pilot nastaví požadovanou konečnou
výšku (označme ji u) a nejmodernějším zpětnovazebním regulátorem. Schema řídicího systému vzducholodě je na obrázku
vpravo. Regulátor se skládá ze dvou krabiček, P a I. Jednodušší P funguje tak, že vstupní signál e(t) vynásobí nějakým
číslem p. Krabička I má navíc vnitřní paměť, do které si ukládá součet velikostí všech signálů, které do ní kdy vstupovaly
(včetně signálu, který má právě na vstupu). Velikost výstupního signálu je rovna obsahu této paměti krát nějaké číslo i.
V čase t = 0 je obsah paměti krabičky I roven 0, e(0) je rovněž roven 0 a vzducholoď stojí na zemi (y(0) = 0).
Předpokládejme, že síla proudů d může nabývat jen hodnot z intervalu h−50, 20i. Jak má Janka nastavit konstanty p a i,
aby pro u = 100 vzducholoď nikdy nepřeletěla cílovou výšku o více než 30% a nejpozději do 10 minut se její skutečná výška
nelišila od cílové o více než 10%? Kdybychom věděli, že d = 0 a nastavili i = 0, lze najít takovou hodnotu p, že vzducholoď dosáhne cílové výšky a ustálí se za pouhou jednu minutu? A jak by se vzducholoď chovala pro stejnou hodnotu
p a i = 0 v případě d 6= 0? Nápověda: počítejte postupně y(1), y(2), y(3) atd. Konstanty p a i hledejte v intervalu h0, 5i.
Vliv vzdušných proudů stačí otestovat pro krajní hodnoty.
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Úloha 4B (10 bodů):
Královští místodržící se rozhodli prozkoumat příčiny přemíry nepříjemného zápachu v Království zvířat. Zjistili, že míra
zápachu z (jednotka 1 pach) závisí pouze na třech veličinách: hmotnosti zvířátka m, četnosti výživy v (kolikrát během dne
zvířátko žere) a na čistotnosti r (kolikrát za měsíc se umývá). Aby určili vzorec pro tuto nepříliš populární veličinu, začali
provádět pokusy na zvířatech. Jako první byla vybrána kočka, která, ač velmi čistotná, byla donucena umývat se jen jednou
do měsíce. Strava jí byla podávána podle následující tabulky:
Výživa v 1x denně 2x denně 3x denně 5x denně
Zápach z 3 p

12 p

27 p

75 p

Dále se zkoumání podrobil šimpanz. Jedl jen jednou denně a umýval se podle následující tabulky:
Mytí (r) 1x měsíčně 3x měsíčně 4x měsíčně 24x měsíčně
Zápach z 24 p

8p

6p

1p

Kočka ani šimpanz během experimentů překvapivě nehubli ani netloustli. Po protestních akcích zvířátek však museli místodržící od pokusů ustoupit a přejít k získávání dat metodou pozorování. Jako první byla pozorována krysa. Bylo zjištěno,
že se myje 3x měsíčně, žere 6x denně a asi i proto váží 1 kg. Přesto pachometr ukázal pouze 12 pachů. Dále byly prozkoumány zvyky štíhlé třicetikilogramové srny. Srna je relativně čistotná, umývá se 5x měsíčně, a ačkoli žere 4x denně, bylo u ní
naměřeno pouze 96 pachů. Nakonec si místodržící přečetli v bulvárním tisku, že lev, vážící 200 kg, žere 3x denně, myje se
pouze dvakrát za měsíc a naměřili mu 900 pachů.
Jak vypadá vzorec, který místodržící pro množství pachů odvodili? A kolikrát nejméně se musí lev umývat, chce-li žrát
5x denně, aby nepřesáhl maximální povolenou míru zápachu pro jednotlivce (1000 p) a nebyl vykázán za hranice?
Úloha 5B (6 bodů):
Aby byl šnek Filomen lépe vidět při svých výletech po dálnici, natírá svůj domeček zářivě
žlutou barvou. Plášť jeho ulity se skládá z obdélníku o šířce 7 cm (Filomen je kus šneka)
stočeného do spirály a z bočních stěn (na obrázku vpravo je Filomenův portrét a boční
pohled na ulitu). Konstrukci ulity si můžeme představit takto: máme obdélník o šířce
a = 2 cm a výšce b = 1 cm a narýsujeme v něm čtvrtkružnici o poloměru 1 cm, jejíž
střed leží ve středu jedné z delších stran. K této straně přiložíme čtverec se stranou délky
a (čímž myšleně vytvoříme obdélník o stranách a, a+b) a narýsujeme v něm čtvrtkružnici
o poloměru a se středem v jednom z jeho vrcholů takovou, že navazuje na čtvrtkružnici
narýsovanou v předchozím kroku. K jedné delší straně nového obdélníku opět přiložíme
čtverec a narýsujeme v něm čtvrtkružnici a tento postup opakujeme tak dlouho, dokud
nedojdeme k útvaru na obrázku vpravo. Filomen si koupil plechovku barvy a v příbalovém
letáku si přečetl, že 1 l stačí na 1 m2 . Kolik ml barvy spotřebuje, chce-li natřít svou ulitu
zvenčí i zevnitř?
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