
Zadání 2. kola
VII. ročník

Ahoj!
Vítej v VII. 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 pět 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 e-mail nebo telefon, abychomTě (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.
• Pokud úlohu odevzdáváš přes naše webové stránky, stačí, když bude každá úloha v samostatném PDF dokumentu.
• 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 34 bodů. Nemusíš řešit všechny příklady, stačí jen jediný. Třeba právě ten bude v konečném

hodnocení rozhodující.
• Sleduj webové stránky soutěže: http://www.jamalvova.cz.

Své řešení nám pošli do 22. ledna prostřednictvím stránek soutěže, nebo na adresu:

Odbor PR a marketingu – Jáma lvová
Rektorát ČVUT
Zikova 4
166 36 Praha 6

Hodně štěstí a bystrou mysl při řešení přejí

Béňa, Čenda, Hanka, Honza, Honza, Klárka, Kobi, Petr, Terka, Tomáš, Zuzka a Zuzka

Kategorie mladší
Úloha 1A Popletený Ježíšek (5 bodů)

Ježíšek má o Vánocích hodně práce, a tak není divu, že sem tam se mu stane, že nějaké balíčky poplete.
Zrovna teďmápřed sebou hned pět dárků v různě barevných papírech (v červeném,modrém, zeleném,
zlatém a stříbrném), o kterých si za žádnou cenu nemůže vzpomenout, co v nich je a komu patří.
Pamatuje si jen tyto informace:

• Knížka pro Aničku není zabalená v modrém ani zlatém papíře.
• Béďa nedostane puzzle ani sbírku příkladů z matematiky.
• Puzzle je zabalené ve stříbrném papíře.
• Cilka dostane balíček v zeleném papíře.
• Evička pod stromečkem objeví kalkulačku.
• V modrém balíčku je ukryto autíčko.
• Poslední z dětí se jmenuje Davídek.

Kdo dostane zlatý balíček a co v něm bude?

Úloha 2A Cesta na chatu (7 bodů)

Žabka Terka se vydala autobusem na chatu. Trochu ji udivilo, že kromě řidiče hrocha s ní jede v autobuse jen jedna starší liška, a zamyslela
se tedy, kolik alespoň musí být v autobuse zvířátek, aby se společnosti ČSAD (Činčilí spolehlivá autobusová doprava) vyplatilo autobus
vypravit. Ceny jízdného, benzínu, hodinová mzda apod. jsou ve světě zvířátek podobné jako ve světě lidí (ano, u této úlohy si zadání
určuješ sám ,). Výsledek může být přibližný, popiš ale, s jakými cenami jsi počítal a co vše jsi bral v úvahu.

http://www.jamalvova.cz
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Úloha 3A Rovnoramenné váhy (7 bodů)
Obchodník štír Erik si pořídil rovnoramenné váhy, aby mohl ostatním zvířátkům přesně odvažovat nakupované
zboží. K takovým rovnoramenným vahám jsou ale samozřejmě zapotřebí i závaží, a protože Erik je jako každý
správný obchodník velký skrblík, nechce za ně utrácet více, než je nezbytně nutné. Erik potřebuje pomocí svých
závaží umět přesně vyjádřit jakoukoliv celočíselnou hmotnost od 1 do 100 g, přičemž závaží bude pokládat je-
nom na jednu misku vah (na jedné misce tedy bude vážené zboží a na druhé závaží).

Jak těžká závaží si má Erik koupit, aby jich musel pořídit co nejméně? (Cena jednoho závaží je stále stejná bez
ohledu na jeho hmotnost.)

Úloha 4A Měření času (10 bodů)
Zvířátka přišla na to, že za všechno mohou trpaslíci, dokonce i za plynutí času – každou sekundu se z trpasličího fluida vynoří jeden
trpaslík a během krátké doby se do něj zase vrátí (aby nedošlo k porušení zákona zachování trpaslíků). Kukačka Kačka našla způsob,
jak trpaslíky zachytávat do nálevky, přemisťovat je trubkami a uchovávat v kyblíčcích. Zároveň sestrojila součástku zvanou bifurkátor,
která má jeden vstup a dva výstupy, je řízena právě jedním kyblíčkem, a když do ní doputuje trpaslík, rozhodne, kam půjde dál: jestliže
je v daném kyblíčku více než x trpaslíků (x je číslo, které je možno libovolně zvolit), odejde příchozí trpaslík výstupem označeným +,
jinak výstupem označeným symbolem−. Do každého kyblíčku se vejde nejvýše 128 trpaslíků. Kyblíčky také mají ventily – jestliže přejde
trpaslík přes ventil, příslušný kyblíček se vypustí a jeho obsah se vrátí do trpasličího fluida.

Kukačka Kačka by trpaslíky ráda využila k měření času. Např. na obrázku je přístroj, který umí měřit časové intervaly mezi 0 až 100 s.
Skládá se z jediného kyblíčku, ve kterém se hromadí trpaslíci, a pohledem na jeho obsah lze určit, kolik sekund uplynulo od zapnutí
přístroje. Jakmile nálevka zachytí 101. trpaslíka, příslušný bifurkátor (závislost na kyblíčku je naznačena tečkovanou čarou) jej pošle přes
ventil, kyblíček vypustí a přístroj tím uvede do původního stavu.
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Měřit takto delší časové úseky je však nepraktické a kukačka by chtěla sestavit přístroj, který bude měřit sekundy, minuty, hodiny, dny
a roky (předpokládej, že každý rok má přesně 365 dní). Pomůžeš jí? Můžeš využít libovolné množství kyblíčků, bifurkátorů a trubek a je
na Tobě si zvolit, jakým způsobem bude ukazovat čas, tento způsob však musí být jednoznačný. Dokážeš přístroj sestrojit tak, aby bylo
vždy jasné, kam v něm má trpaslík jít, nikdy v něm nepřetekl žádný kyblíček a aby se každých 100 let uvedl do původního stavu?

Úloha 5A Dobré dny (5 bodů)

Číslo je dobré, jestliže je dělitelné všemi svými ciframi (nuly v to nepočítaje) – např. 15 je dobré, protože je dělitelné jak 1, tak 5; 13 ale
dobré není, protože je sice dělitelné 1, ale ne 3. Den je dobrý, jestliže pro všechna čísla v jeho datu (tedy den, měsíc, rok) platí, že jsou
dobrá. Kolik dobrých dní bude v průběhu druhého kola Jámy lvové (tedy od 30. 11. 2015 do 22. 1. 2016)?
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Kategorie starší
Úloha 1B Vánoční mlsání (5 bodů)

Blíží se Vánoce a i u zvířátek se peče cukroví. Peče i paní Gorilová, a peče s vervou, protože už napekla celých 16 druhů!
Napečené cukroví ukládá do krabic do spíže (v jedné krabici je vždy jen jeden druh cukroví, cukroví jednoho druhu ale
může být uloženo ve více krabicích). Její synek, gorilák Ondřej, je velký mlsal, cukroví mu moc chutná, a kromě toho je
také hloubavý matematik. Teď zrovna přemýšlí, kolik krabic s cukrovím by musel otevřít, aby měl jistotu, že alespoň jeden
druh cukroví objeví v alespoň třech krabicích. Poradíš mu?

Úloha 2B Traktorová (8 bodů)
Traktorista kozel Kryšpín chce převést úrodu ze svého políčka do města k ostatním zvířátkům. Když naložil valník a připojil ho za traktor,
traktor semu převrhl dozadu. Poradíš Kryšpínovi, jaké nejlehčí závaží stačí dát na předek traktoru, aby se narovnal zase na kola? Comyslíš,
že by se stalo, kdyby se nyní traktor rozjel? A jak maximálně může být závaží těžké, aby naopak traktor nepřepadl dopředu? Uvažuj, že
všechna kola traktoru i valníku jsou zabrzděna, různou výšku nad zemí zanedbej. Závěs, za který je valník k traktoru připojen, je pevnou
součástí traktoru, spojení závěsu s valníkem je naopak pohyblivé. Rozměry a hmotnosti viz obrázek.

Nápověda: Vzpomeň si na vzoreček pro výpočet momentu síly a uvědom si, kudy prochází osa, kolem které se traktor při překlápění
dozadu otáčí.

http://www.jamalvova.cz
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Úloha 3B Bomba a štít (7 bodů)
Kocour Adam, medvěd Vilém a lišák Tadeáš hrají hru „Bomba a štít“. Pravidla jsou následující: Nejdříve si každý hráč
vybere jiného, který pro něj bude představovat „bombu“, a dalšího (různého od „bomby“), který bude představovat
„štít“. Ostatní hráči pochopitelně neví, jaké bomby a štíty si spoluhráči vybrali, takže jedno zvířátko klidně může
být bombou pro více kamarádů. Po startu hry se každý hráč snaží mít v přímce mezi sebou a svojí „bombou“ svůj
„štít“ (a nesmí se přitom dostat mimo vyznačené území). Existuje možnost, že si hráči vyberou své „bomby“ a „štíty“
a následně se rozestaví tak, že budou všichni spokojení? Kolik takových možností je? A jak se výsledek změní, když
se k nim přidá ještě čmelák Antonín?

Různými možnostmi se rozumí všechny možné výběry a následné rozestavění hráčů, při nichž jsou všichni spokojení, tzn. každý hráč má
mezi sebou a svou „bombou“ svůj „štít“. Různé vzdálenosti mezi hráči (např. 1 m a 1,5 m) neuvažuj.

Úloha 4B Vzdálenosti (9 bodů)
Co to je „vzdálenost“ si jistě všichni umíme velice dobře představit – konec konců umíme např. vzít do ruky pravítko a změřit vzdálenost
dvoubodů, umíme skládacímmetremzměřit rozměry skříně a ti, kteří se letos zúčastnili tábora Jámy lvové, umí vzdálenost jednohometru
odhadnout i bez jakýchkoliv pomůcek , Vzdálenosti, kterou jsme zvyklí běžně používat, se říká euklidovská podle řeckého matematika
Eukleida a vzdálenost bodu X o souřadnicích [x,y] od počátku soustavy souřadné (tj. bodu o souřadnicích [0,0]) se v ní rovná

√
x2 + y2

(na obrázku vyznačeno červeně). Některým zvířátkům se ale takovéto počítání vzdálenosti nelíbilo (komu by se také chtělo počítat
s mocninami a odmocninami, že), a proto se rozhodla, že si vymyslí vzdálenosti jiné, jednodušší. Na velkém sjezdu matematiků z celého
království se pak spustila tato debata:

Holubice Holly: „Bydlím ve městě u lidí a všimla jsem si, že mezi dvěma místy jen málokdy vede přímá cesta. Ulice jsou na sebe kolmé,
a tak, pokud se chcete dostat z jednoho bodu do druhého, musíte jít nejprve jedním směrem, až se dostanete na úroveň cílového bodu,
tam se otočit o 90◦ a dojít do cíle. Proto navrhuji, aby se vzdálenost počítala jako |x|+ |y|.“ (na obrázku vyznačeno zeleně; zápis |x| značí
absolutní hodnotu čísla x, jestliže je x nezáporné, tedy větší nebo rovno nule, je jeho absolutní hodnota rovna jemu samému, pokud je x
záporné, jeho absolutní hodnota je číslo k němu opačné)

Plejtvák Péťa: „Nesouhlasím. Jak známo, co je větší, to je lepší. Proč tedy kratší ze vzdáleností |x|, |y| nezanedbat a nepočítat rovnou jenom
s tou větší?“ (na obrázku vyznačeno modře; zápismax(|x|,|y|) znamená větší z čísel |x|, |y|, pokud jsou |x| a |y| stejná, pakmax(|x|,|y|) =
|x| = |y|)
Osel Osvald: „A proč tak složitě? Nebylo by úplně nejjednodušší říct, že vzdálenost bodu od sebe sama je 0, a vzdálenost od všech ostatních
bodů je 1?“

Ani sám král Lev nevěděl, který z návrhů je nejlepší, a proto rozhodl: „Vybereme takové určování vzdáleností, ve kterém má kružnice
nejhezčí tvar.“

Jak jistě víš, kružnice je množina bodů, které mají od středu danou vzdálenost (= poloměr kružnice). Pro jednoduchost předpokládej,
že střed kružnice je v bodě [0,0] a poloměr kružnice je 1. Jak bude kružnice vypadat podle holubice Holly, plejtváka Péti a osla Osvalda?
Která z těchto „kružnic“ se Tobě osobně nejvíce líbí?
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Úloha 5B Číselné štěstí (5 bodů)
Přirozené číslo je šťastné, jestliže jej můžeme opakovaně nahrazovat součtem druhých mocnin jeho cifer a dostaneme se takto k číslu 1.
Např. 82 je šťastné, protože 82 + 22 = 68, 62 + 82 = 100 a 12 + 02 + 02 = 1. Dále řekneme, že přirozené číslo rozdává radost, jestliže je
dělitelné svým ciferným součtem. Šťastné číslo nemusí zároveň rozdávat radost: např. číslo 13 je šťastné, avšak nerozdává radost, a naopak
7 radost rozdává, ale není šťastné. Dokážeš najít alespoň jedno šťastné číslo, které zároveň rozdává radost a je větší než 1 000 000?
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