Ahoj!
Vítej v V. 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 Tebe 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 vrhneš do víru zadání, přečti si pravidla soutěže:
•
•
•
•
•
•
•

Do soutěže se můžeš 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 napiš svoje jméno, školu, třídu a email nebo telefon, abychom Tě (např. kvůli účasti na táboře) mohli
kontaktovat.
Každou úlohu piš na samostatný papír A4. U horního okraje napiš své jméno, školu a číslo úlohy. Nevejde-li se řešení
nějaké úlohy na jeden list, všechny listy přehledně očísluj.
V řešení příkladu musí být popsán myšlenkový postup, jakým ses dostal/a k výsledku. Pokud svůj postup nevysvětlíš,
nemůžeme takový příklad ohodnotit plným počtem bodů. Naopak, i za částečné řešení můžeš získat body.
V tomto kole můžeš dohromady získat 36 bodů. Nemusíš řešit všechny příklady, stačí jen jediný. Třeba právě on bude
v konečném hodnocení rozhodující.
Sleduj webové stránky soutěže http://www.jamalvova.cz.

Své řešení nám pošli do

21. března 2014 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 přejí
Hanka, Kamča, Lucka, Terka, Zuzka, Honza, Lukáš, Martin, Pepa, Petr, Štefan, Tomáš a Tomáš.

Kategorie mladší
Úloha 1A (5 bodů):
Kosmonautika v Království zvířat je na velmi vysoké úrovni, a to dokonce tak vysoké, že zvířátka
začala s kolonizací Marsu. Po přistání si vyhlédla vhodné místo, rozdělila jej mřížkou 7 × 7 a každé
si vybralo jeden čtvereček, do kterého zabodlo svou vlaječku. Nároky různých zvířátek se ale liší,
třeba takový slon potřebuje k životu mnohem více místa než myš, a proto navíc všechna vznesla
požadavek, kolik čtverečků by mělo náležet k jejich pozemku (jednotlivá čísla na obrázku vpravo
označují pozice vlaječek a velikosti příslušných pozemků). Pozemky mohou být jen čtvercové nebo
obdélníkové a nesmí se samozřejmě překrývat s pozemkem jiného zvířátka. A to je kámen úrazu,
zvířátka si neví rady s jejich vyměřením a hrozí, že celá výprava skončí nezdarem. Poradíte jim?
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Úloha 2A (7 bodů):
Každé číslo si lze představit jako součet jednotek, desítek, stovek, tisíců atd. Např. 925 je 9 · 100 + 2 · 10 + 5, ale protože
takový zápis je příliš dlouhý, zapisujeme pouze cifry 9, 2 a 5 a jejich pozice určuje, zda se jedná o jednotky, desítky, stovky
a podobně. Některá zvířátka jsou však příliš hloupá, aby se naučila 10 různých cifer, a proto jich používají jen 5 a navíc je
zapisují trochu jinými symboly než my:

0:

1:

2:

3:

4:

Pro taková zvířátka je přirozené představovat si čísla jako součty jednotek, pětek, pětadvacítek atd. Např. číslo zapsané
číslicemi abcde se rovná a · 625 + b · 125 + c · 25 + d · 5 + e. Jak by zvířátka převedla 2014 do svého zápisu?

Úloha 3A (8 bodů):
Keporkak Květoslav je v Království zvířat vyhlášený pro svá kouzla s kartami. Je dokonce tak slavný, že některá zvířátka
pochybují o jeho zázračných schopnostech a podezírají ho, že si potajmu před každým trikem balík karet náležitě připraví.
Aby vyvrátil veškeré pochybnosti, uspořádal tiskovou konferenci a na ní předvedl kouzlo, ve kterém všechny úkony mohl
provést kdokoli z publika. Květoslav vytáhl z kapsy balík 52 karet, položil jej na stůl a vyzval největšího pochybovače, aby
ho rozdělil na dvě přibližně stejně velké části, horní půlku položil napravo a spodní nechal na místě. Stejný proces měl
potom provést s oběma nově vzniklými hromádkami – horní půlku té nalevo položit úplně nalevo a horní půlku té napravo
zase úplně napravo, takže na stole ležely vedle sebe čtyři přibližně stejně velké hromádky (náš divák se samozřejmě netrefil
úplně přesně, ale v každé bylo alespoň 10 karet). Květoslav se karet ani nedotkl a jen požádal našeho diváka, aby vzal
hromádku úplně nalevo, první tři karty přemístil dospod a další tři (tedy původně čtvrtou až šestou) rozmístil v libovolném
pořadí na ostatní hromádky (na každou hromádku jednu kartu). To samé pak provedl s druhou hromádkou zleva – první
tři karty dal dospod a další tři rozmístil na zbylé hromádky. Dále udělal totéž i se třetí a se čtvrtou a teprve potom se
Květoslav ujal iniciativy, tajemně zamával nad stolem ploutvemi a otočil horní karty všech hromádek. Všechny byly esa.
V sále okamžitě zavládl rozruch a všem pochybovačum spadla čelist, nicméně my se tak snadno oblafnout nenecháme. Má
Květoslav skutečně zázračné schopnosti, nebo si zkrátka jen karty před začátkem tiskové konference vhodně uspořádal?
Pokud ano, jak?
Úloha 4A (10 bodů):
Na zámku v Křivém luhu se chystá veliká událost: kníže havran Adolf a jeho žena, sojka
Eleonora, budou mít zlatou svatbu. Na slavnost se sjelo velké množství hostů z širokého
okolí, a to nejen z řad příbuzných havranů a sojek, ale i několik jelenů, kanců a ježků.
Služebnictvo na zámku má plné ruce práce s chystáním slavnostní hostiny, ale bohužel
jim dosud nikdo nebyl schopen říct, kolik zvířátek vlastně na oslavu dorazilo. Vyslali proto
svého nejlepšího počtáře, lišáka Ferdu, aby hosty spočítal. Ferda je ale vtipálek a po návratu
do kuchyně sdělil ostatním zvířátkům jen tyto informace: Všichni hosté dohromady mají
dvakrát více nohou než křídel. Zvířátek s parohy je o čtyři víc než zvířátek s bodlinami.
Počet všech parohů je osmkrát menší než počet všech nohou a všech klů je o jeden méně
než všech ježků. Havranů a sojek dorazil přesně stejný počet a všechna zvířátka jsou zdravá
(mají tedy správný počet nohou a křídel, všichni jeleni mají dva parohy, všichni kanci dva
kly a všichni ježci bodliny). Kolik hostů na oslavu dorazilo a kolik bylo zástupců jednotlivých
druhů?
Úloha 5A (6 bodů):
Olympijské hry se letos konají nejen v ruském Soči, ale i v Království zvířat. Jednou z velmi oblíbených a vysoce sledovaných
disciplín je i turnaj v ledním hokeji, v němž se tradičně střetávají týmy ledních medvědů, sobolů, rosomáků, lachtanů, lišek
a losů. V Království zvířat jsou k dispozici celkem tři ledové plochy, na nichž se utkání mohou odehrávat: rybník Růžovec,
Bílé jezero a přehrada Smrčno. Základní část turnaje se hraje systémem „každý s každým“ a skládá se celkem z pěti
kol, v nichž v každém se současně hrají tři zápasy (na každé ledové ploše jeden). Aby se částečně smazaly rozdíly mezi
jednotlivými kluzišti, nesmí žádný tým odehrát více než dva zápasy na jednom stadionu. Zvířátka ale nejsou moc zběhlá
v plánování a neví si rady, jak mají turnaj zorganizovat. Dokážete jim poradit a doplnit do přiložené tabulky dvojice
soupeřících týmů?
Rybník Růžovec
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo

Bílé jezero

Přehrada Smrčno
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Do soutěže se můžeš přihlásit kdykoli během roku, stačí poslat vyřešené příklady z právě probíhajícího kola.
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Odbor vnějších vztahů – Jáma lvová,
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Kategorie starší
Úloha 1B (5 bodů):
Princ Jošt z Království stříbrné růže se zamiloval do překrásné princezny
Kateřiny ze Země tisíce rybníků a požádal ji o ruku. Kateřina ale není hloupá, myslí na budoucnost, a proto se svatbou souhlasila jen pod podmínkou,
že jí Jošt na vysoké skále nad Divokou řekou postaví nedobytný hrad, jehož
podobu mu také hned nakreslila (viz obrázek). Z nedalekého lomu si Jošt
přivezl devět kamenů různých tvarů, z nichž chce hrad postavit (opět viz
obrázek). Neví si ale rady s tím, jak má kameny uspořádat (může je otáčet i převracet), aby vytvořily požadovaný tvar, a tak se zdá, že ze svatby
sejde. Dokážete Joštovi poradit?
Úloha 2B (7 bodů):
Vlk Waldemar se v létě chystá na tábor s hromadou oveček. Jelikož by je sám
neuhlídal, rozhodl se, že tábořiště kolem dokola ohraničí elektrickým ohradníkem. Tábořiště má tvar deltoidu, jehož dvě kratší strany měří každá 20 metrů
a jsou na sebe kolmé. Waldemar si dále všiml, že hlavní úhlopříčka je tou
vedlejší rozdělena na dvě části, které mají poměr délek 1:3. Jak dlouhý bude
D
potřebovat ohradník, aby jím celé tábořiště ohraničil?

C
b=20
3x

P

x

B
a=20

A

Úloha 3B (8 bodů):
Řekneme, že přirozené číslo přináší štěstí, jestliže je jeho ciferný součet roven 7. Kolik čísel mezi 1 a 9999 přináší štěstí?
Úloha 4B (10 bodů):
Aby měl svišť Jiří přes zimu co jíst, pěstuje si na své zahrádce nejrůznější plodiny. Záhony je třeba
a
pravidelně zalévat, a proto má Jiří na zahradě sud, ze kterého bere vodu. Jakmile se voda vyčerpá, zapne
čerpadlo a napustí ji znovu ze studně. Jiří je však velmi líný a nechce se mu čerpadlo zapínat ručně. Rád
by si tedy sestavil přístroj, který se bude o obsah sudu starat za něj. V obchodě s elektrosoučástkami
si koupil dvě čidla, která si můžeme představit jako malé krabičky, ze kterých vede jeden drát a jestliže
jsou pod hladinou vody, má jejich výstup hodnotu 1, jinak 0. Jiří jedno namontoval těsně pod okraj sudu
(čidlo a) a druhé blízko u dna (čidlo b). Kromě nich Jiří nakoupil ještě další tři druhy krabiček: negace,
b
1 ,
hradla OR a klopné obvody D (od každého deset kusů). Krabička negace se značí symbolem
vstupuje do ní jediný drát a její výstup je přesným opakem vstupu: z 0 se stane 1 a naopak. Hradlo OR
Čerpadlo
_1
>
se značí symbolem
, má dva vstupy a jestliže je alespoň na jednom z nich 1, je i jeho výstup roven
1. Na výstupu má 0 jen tehdy, pokud jsou nulové oba jeho vstupy. A konečně klopný obvod D se značí
symbolem D , má dva vstupy a funguje jako velmi jednoduchá paměť. V okamžiku, kdy se na druhém vstupu změní
0 na 1, si zapamatuje hodnotu svého prvního vstupu a pamatuje si ji tak dlouho, dokud opět hodnota na druhém vstupu
nepřeskočí z 0 do 1. Jestliže se hodnota obou vstupů mění zároveň a druhý vstup se změní z 0 na 1, uloží si do paměti
hodnotu, na kterou se mění první vstup. Pokud se však druhý vstup mění z 1 na 0 nebo setrvává v jedné z hodnot, obsah
paměti zůstane nedotčen. Výstup klopného obvodu D je roven hodnotě, kterou si pamatuje. Posledním dílem skládačky je
čerpadlo, které má jediný vstup a běží jen pokud je na něm 1, jinak je vypnuté.
Jiří by chtěl, aby se čerpadlo automaticky zapnulo v případě, že voda v sudu klesne pod úroveň čidla b, a samo se vypnulo
až tehdy, když její hladina dosáhne čidla a. Jednotlivé součástky se propojují pomocí drátů (těch má Jiří dostatek), které
se mohou libovolně větvit, ale nemohou se spojovat, protože pak by celý sud mohl vybuchnout. Dokážete z dostupných
součástek sestavit přístroj, který bude řídit čerpání vody do sudu podle Jiřího přání? Na začátku je sud plný (obě čidla
jsou pod vodou) a počáteční stav klopných obvodů D si můžete zvolit libovolně. Nápověda: Sestavte nejprve z hradel OR
a negací obvod, jehož výstup se změní z 0 na 1 vždy, když je třeba zapnout nebo vypnout čerpadlo.
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Úloha 5B (6 bodů):
Tučňák Tomáš se rozhodl, že si ušije plášť. Takový tučňáčí plášť je vlastně z látky ušitý 3/4 kruh o poloměru výšky těla,
ve kterém se uprostřed vystřihne kruhový otvor pro krk (viz obrázek). Tomáš měří na výšku celý metr a obvod krku si
naměřil 38 cm. Jelikož je v polárních oblastech látka vzácná a drahá věc, prodává se pouze po pásech širokých 75 cm. Jak
má Tomáš látku nastříhat a sešít, aby si vystačil s co možná nejkratším pásem? Jak dlouhý tento pás bude? Ze svých úspor
si může dovolit jen 4 m látky a rovněž nechce mít na plášti více než 10 souvislých švů.

