Ahoj!
Vítej v VI. 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, z nichž v každém 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
nejlepší soutěžící je připraven letní tábor. 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 formátu 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 32 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

7. listopadu 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
Béňa, Hanka, Honza, Honza, Jirka, Kobi, Petr, Terka, Tomáš, Tomáš, Zuzka, Zuzka a Zuzka.

Kategorie mladší
Úloha 1A

Korálky

(5 bodů)

Kapybara Helena si chce udělat náramek z korálků. K dispozici má 5 žlutých, 3 červené, 4 bílé, 3 modré, 4 zelené a 1 černý. Protože má ale silně
vyvinuté estetické cítění, nechce korálky navlékat jen tak náhodně a stanovila si tato pravidla:
•

Dva korálky stejné barvy nemohou být vedle sebe.

•

Každý korálek musí sousedit s korálky dvou různých barev (nemůže
tedy mít z obou stran např. červené korálky).

•

Kombinace zelené a modré barvy se Heleně nelíbí, a proto si nepřeje,
aby někde na jejím náramku byly modrý a zelený korálek vedle sebe.

•

Černou barvu nemá Helena ráda, líbí se jí naopak červená a žlutá.
Proto nejbližší čtyři korálky kolem černého (tedy první a druhý zleva
i zprava) musí být všechny červené nebo žluté.

Jakým způsobem má Helena korálky navléci, aby byly splněny všechny její podmínky? Nezapomeňte, že ve výsledku
bude náramek tvořit kružnici.

Úloha 2A

Žabka obkládá

(6 bodů)

Žabka Terka by si ráda obložila stěny koupelny a toalety novými dlaždicemi. Koupelna má rozměry podlahy 4 × 7 dlaždic, toaleta 2 × 3 dlaždice.
Obě místnosti mají výšku 6 dlaždic a v každé jsou dveře o výšce 4 dlaždice
a šířce 2 dlaždice, které se obkládat nebudou.
Terka chce mít v místnostech pouze vodorovné proužky (jakkoli široké),
které povedou kolem celé místosti. Poraďte jí, jak má obě místnosti obložit,
aby jí nikde nevzniknul zub, když má k dispozici 100 modrých dlaždic
a 80 zelených.

Úloha 3A

Bludiště

(7 bodů)

•

Úloha 4A

Výlet

Čipmank Daniel si vytváří zásoby jídla na zimu. Aby mu je ostatní
veverky a čipmankové nevyplenili, buduje pro každou pochutinu podzemní síť chodeb. Čím složitější, tím raději ji má. Svoje nejoblíbenější
sušené meruňky však ukryl tak dokonale, že k nim sám nemůže najít cestu. Cesta od vchodu do úkrytu (levé horní políčko) do skladu
meruněk (pravé dolní políčko) vede přes bludiště postavené z otočných chodeb: jakmile Daniel vstoupí na nějaké políčko, šipky na něm
se otočí o 90◦ ve směru hodinových ručiček a teprve poté může pokračovat ve směru šipek (tedy pokud nějakým směrem nevede šipka,
nemůže tudy Daniel pokračovat). Např. vstoupí-li na políčko s jedinou šipkou směřující doprava, může z něho pokračovat pouze směrem
dolů. Jestliže na jedno políčko vstoupí podruhé, otočí se šipka (šipky)
o dalších 90◦ ve směru hodinových ručiček, takže pokud na nějaké
políčko vstoupí 4×, vrátí se do původního směru. Poradíte Danielovi,
kudy vede cesta k jeho nejoblíbenější delikatese?

(9 bodů)

Do Království zvířat přijela na návštěvu vzácná zahraniční delegace čítající celkem 144 hostů. Krysa Mařena
dostala za úkol naplánovat pro ně výlet ze Stromovky, kde jsou hosté ubytovaní, do lázeňského městečka Šťávnice.
Do Šťávnice a poté zpět do Stromovky se dá dostat dvěma způsoby: buď po řece na voru, nebo podél řeky na kole.
Plavba na voru (ať už po nebo proti proudu řeky) trvá 1,5 hodiny, cesta na kole ze Stromovky do Šťávnice zabere
průměrně 40 minut, opačným směrem ale vede do kopce a zabere tedy celou hodinu.
Mařena by výlet ráda naplánovala tak, aby každý z hostů absolvoval jednu cestu na voru a jednu na kole a aby
všichni měli ve Šťávnici alespoň hodinu čas na to, aby si město prohlédli. K dispozici má celkem šedesát jízdních
kol a čtyři vory, na každý z nichž se vejde šestnáct cestujících. Vor pochopitelně nemusí být plně naložený, vždy
na něm ale musí jet alespoň jedno zvířátko, aby jej řídilo. Na jednom kole může jet právě jedno zvířátko a není
možné, aby jedno zvířátko řídilo více než jedno kolo. Mařena dále potřebuje, aby po skončení výletu byly všechny
vory a kola zpět ve Stromovce. A protože program je nabitý a hosté mají mnoho jiných povinností, musí výlet
zabrat co nejkratší dobu. Mařena je už s rozumem v koncích a vůbec neví, jakým způsobem výlet naplánovat.
Dokážete jí poradit?

Úloha 5A

Minové pole

(5 bodů)

Skupinka těch nejodvážnějších zvířátek se vydává na průzkumnou výpravu přes minové pole. To
se rozprostírá po cestě o celkové délce 144 km. První den urazila zvířátka šestinu ze své pouti.
Druhý den desetinu zbylé trasy. Třetí den a čtvrtý den urazila vždy třetinu ze zbytku. Po takto
slibném začátku se jim vedlo o poznání hůře, minohledačka se jim rozbila a proto urazili pátý
den pouhou polovinu trasy z druhého dne. Šestého dne si to však vynahradila a podařilo se jim
ujít stejnou vzdálenost, jako ušla dohromady za druhý a čtvrtý den cesty. Kolik kilometrů je
dělí od bezpečného pásma, kde končí minové pole?

Ahoj!
Vítej v VI. 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, z nichž v každém 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
nejlepší soutěžící je připraven letní tábor. 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 formátu 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 32 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

7. listopadu 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
Béňa, Hanka, Honza, Honza, Jirka, Kobi, Petr, Terka, Tomáš, Tomáš, Zuzka, Zuzka a Zuzka.

Kategorie starší
Úloha 1B

Ohrádka pro kozičky

(5 bodů)

Pastevecký pes Beny přemýšlí, jak umístit své čtyři kozičky, Ne, Lízu, Lízinku, a Lízinečku do
ohrady, která měří 10 × 5 metrů. Rozhodl se rozdělit ohradu na čtyři části tak, že někam dovnitř
zatluče kůl a k němu natáhne ohradník ze všech čtyř rohů ohrady. Kam má kůl zatlouct, aby
měla největší koza Ne alespoň 20 m2 prostoru, Líza aby spásala 15 m2 , Lízinka 10 m2 a nejmenší
Lízinečka 5 m2 ?

Úloha 2B

Trénující gepard

(6 bodů)

Gepard Martin každé ráno trénuje na přespolní běh. První den se mu podařilo uběhnout 500 metrů. Každý den
uběhne o jednu desetinu více než předchozí den. Martin chce vědět, jakou vzdálenost uběhne za rok od začátku
tréninku, tedy za 365 dní, bude-li jeho výkonnost stoupat stále stejným tempem. Poradíte mu lepší řešení, než
počítat všech 364 mezivýsledků?

Úloha 3B

Dolování

(7 bodů)

Zvířátka v Království zvířat se rozhodla přilákat do své země turisty a vystavět
podzemní bludiště. Chodby bludiště mají průřez skládající se z rovnoramenného
lichoběžníku a půlkruhu jako na obrázku.
V nejširším místě má chodba šířku 2 m, v místě, kde začíná klenba 1,4 m a
celková výška chodby je 2 m. Vytěžený kámen zvířátka vynáší z podzemí ven
a skladují jej na velké haldě o tvaru rovnostranného kužele (tedy kužele, jehož průměr podstavy a délka strany jsou stejné). Hlavního projektanta zubra
Michala napadlo, že turistickou atrakcí by se mohla stát i tato halda, pokud
by samozřejmě byla dost vysoká. A protože Michal není žádný troškař, rád
by vytvořil rovnou kopec vyšší než Sněžka (1602 m). Kolik kilometrů chodeb
by musela zvířátka vyhloubit, aby vytěžená zemina stačila na vytvoření kopce
vysokého alespoň 1602 m?

Úloha 4B

Želví regulátor

(9 bodů)
Želva Žižina chce ve svém rybníčku zajistit konstantní průtok vody. Ve zvířecí
říši je však velmi nestálý tlak ve vodním potrubí, a tak když Žižina nějak
nastaví kohout do svého rybníčku, musí ho jít za chvíli zase upravit. Proto
Žižina vymyslela jednoduchý regulátor.
Na kohout namotala provázek a na oba konce pověsila vědra. Jedno vědro má
ve dně díru o velikosti 5 cm2 a druhé je v pořádku. Do vědra s dírou přitéká
voda z kohoutku shora. Jak bude takovýto regulátor Žižině fungovat? Které
vědro bude vodu otevírat a které zavírat? Kolik cm vody musí být ve vědrech,
aby regulátor zajišťoval průtok jeden litr za sekundu?
Uvažujte, že hmotnost věder je stejná a zanedbejte hmotnost provázku a tření
v kohoutu.
√
Při řešení se vám bude hodit vzoreček pro výtokovou rychlost v = 2 · g · h,
kde g je gravitační konstanta, g = 10 m/s2 a h je výška vodní hladiny.

Úloha 5B

Motýlí sraz

(5 bodů)

Motýli z Království zvířat zorganizovali svůj historicky první sraz. Na takové slavnosti se chtějí samozřejmě předvést
v co největší parádě a tak pověřili jednoho z nich, Arnošta, aby je nějak uspořádal.
Arnošt si však neví rady. K tomu, aby mohl ze všech motýlů sestavit nějakou pěknou formaci, potřebuje znát
přesný počet barev (tedy motýlů jednotlivého druhu), se kterými může počítat. V tom třepotání různobarevných
křídel je však nemožné všechny spočítat a tak se zmatenému Arnoštovi podařilo zjistit pouze toto:
•

Na dva modrásky připadá pět otakárků.

•

Baboček je o 200 % více než lišajů smrtihlavů.

•

Modrásci se zde oproti lišajům vyskytují v poměru 9 : 10.

•

Z konkrétních čísel postřehl jen to, že baboček si zde poletuje 60.

Kolik je tu ostatních druhů motýlů, jestliže se srazu účastní jen výše jmenované druhy?

