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Ahoj!
Baví t¥ matematika? Má² rád °e²ení problém·, u kterých musí² pouºít hlavu?
Dívá² se na SPZ-ky aut a v²ímá² si t¥ch, které jsou d¥litelné 9-ti?
Pokud byla alespo¬ jedna z odpov¥dí ano a ty sám jsi je²t¥ na základní
²kole (nebo v odpovídajícím ro£níku víceletých gymnázií), pak je KoMáR
ur£it¥ skv¥lý zp·sob, jak trávit n¥jaký ten volný £as. P°i °e²ení získá² skv¥lou
praxi a pokud bude² úsp¥²ný, rozhodn¥ t¥ neminou hezké ceny. Navíc, kdyº
s námi pojede² na soust°ed¥ní, m·ºe² potkat spoustu zajímavých lidí, zahrát
si parádní hry a dozv¥d¥t se i n¥co zajímavého z matematiky. Má² chu´ to
zkusit? Tak do toho!
Chystané

podzimní soust°ed¥ní

se bude konat o víkendu 16. - 18. 10. Tak

si termín pozna£ v kalendá°i a p°ije¤. Moc se na Tebe t¥²íme!
Více informací si m·ºe² p°e£íst na na²ich stránkách: komar.math.muni.cz .
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Jak °e²it
V kaºdé sérii je osm p°íklad·, cílem v²ak není vy°e²it v²echny, proto neváhej
poslat by´ i jediné °e²ení nebo jeho nástin. D·leºité je °e²ení pe£liv¥ okomentovat, pouze výsledek nebo zmate£ná zm¥´ rovnic nem·ºe dostat plný
po£et bod·  pamatuj, ºe opravující musí ze tvého °e²ení pochopit tv·j tok
my²lenek.
Kaºdý vy°e²ený p°íklad sepi² na samostatný papír, na kaºdý list se podepi²
a uve¤ £íslo úlohy, dej je do obálky a do termínu odeslání dané série je ode²li
na níºe uvedenou adresu. My tvá °e²ení opravíme a se zadáním nové série,
vzorovými °e²eními a výsledkovou listinou ti je po²leme zp¥t. Odevzdávat
m·ºe² i online prost°ednictvím na²ich webových stránek.
Spolu s °e²ením první série nám po²li také svou adresu, kam ti máme posílat
opravená °e²ení, a název ²koly a t°ídu, kde studuje².

P°íklady a bodování
P°íklady jsou se°azeny od nejjednodu²²ího k nejobtíºn¥j²ímu. P°i£emº za 0.
p°íklad m·ºete obdrºet aº 2 body, za 1.5. m·ºete obdrºet aº 5 bod·, za 6.
aº 6 bod· a za 7. aº 7 bod·. Aby nebyli ºáci vy²²ích t°íd p°íli² zvýhodn¥ni,
tak jsme se rozhodli body p°epo£ítávat podle níºe uvedeného vzore£ku:

xv =

p
(m + km)2 + (km)2 − (xz − m − km)2 − km

xv je výsledný po£et bod· za sérii, xz je sou£et získaných bod· za v²echny
úlohy a m je maximální moºný po£et bod· za sérii (tedy 40 bod·). k je
kde

koecient závislý na ro£níku podle následující tabulky:

Ro£ník

Hodnota

6.

1,4

7.

2,3

8.

5

9.

35
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e²ení posílej na adresu:
KoMáR
Gymnázium, Brno, t°. Kpt. Jaro²e 14
658 70 Brno
S p°ípadnými dotazy ohledn¥ seminá°e se m·ºe² obracet na organizátory,
jejichº email najde² na na²ich stránkách: www.komar.math.muni.cz, nebo se
obra´ na £íslo vedoucího projektu

734 286 816

777 182 312

Petra Pupíka nebo na £íslo

hlavní organizátory Ádi.

Hodn¥ ²t¥stí nejen p°i °e²ení KoMáRa p°ejí Petr, Jan£a, Mí²a, Á¤a, Ondra,
Lucka, Ani£ka a dva Kubové.
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Zadání První Série
Termín odevzdání: 27. °íjna

Milý °e²iteli/Milá °e²itelko, moc T¥ prosíme o vytvo°ení ú£tu na
webu i v p°ípad¥, ºe nebude² °e²ení odevzdávat p°es web. Pokud
se nezaregistruje², bohuºel ti nebudeme moci p°ipsat body. (Je
nutné si zaloºit nový ú£et, i kdyº jsi ho loni m¥l.) Velice nám tím
usnadní² práci. D¥kujeme, Tví Orgové.

Bylo sychravé úterý a VP zrovna odcházel z práce. Jako kaºdé ráno nastoupil na sm¥nu do továrny na výrobu reklamních cedulí. Dneska m¥li obzvlá²´
napilno, protoºe se zítra slaví den Vlády. P°ed dávnou dobou totiº vládl v
Misce chaos, dokud nep°i²el pan A, nesestavil Senát s 26 k°esly a nenastolil
°ád, díky n¥muº se te¤ v Misce ºije klidn¥ a spo°ádan¥. P°esn¥ tak by vám
to °ekl kdokoliv z obyvatel· Misky, protoºe p°esn¥ takto se to ve ²kole u£í a
ºádná jiná pravda se neuznává.
Den zaloºení Senátu se slaví jako Den míru a oslavuje se Senát, v £ele tedy
s panem A. Místo tradi£ní ºluté, kterou mají ob£ané Misky nakázáno nosit
kaºdou st°edu, si oble£ou sváte£ní bílou, no²enou jen na významné svátky,
jako je Den míru nebo narozeniny pana A. K dal²ím povinnostem kaºdého
ob£ana na Den míru pat°í vyv¥²ení cedulí z oken. VP práv¥ minul jednu
ceduli s obrovským barevným nápisem  Mír v zemi, mír v srdci. Na ceduli,
co mají doma stojí  Senát je °ád, °ád je Senát.

Úloha 0.

Vymyslete dal²í slogany, které si mohou ob£ané Misky na svých

cedulích vyv¥sit.

Jak se m·ºe ale takový °ád udrºet? Vºdy´ lidé jsou od p°írody chaoti£tí.
Nejv¥t²í pákou, který na n¥ Senát má, je strach. Mají svoji jednotku O£í,
vypadajících jako normální ob£ané, d¥lající b¥ºné v¥ci. P°itom ale sledují
ostatní obyvatele a nahla²ují je. Za to, ºe n¥koho nahlásí, dostanou jisté
výhody. Tyto výhody je posunou ve spole£enském ºeb°í£ku o patro vý², nad
b¥ºné ob£any, mezi které se VP °adí. Podle výro£ních statistik je O£í prý
nesmírn¥ málo, mezi ob£any se ale ²u²ká, ºe snad polovina obyvatel jsou O£i.
To by znamenalo, ºe na kaºdého prostého ob£ana je nasazeno práv¥ jedno
Oko.
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Dopl¬te do tabulky práv¥ 17 O£í (prázdné kole£ko) tak, aby kaºdé

Oko m¥lo p°i°azeno práv¥ jednoho Ob£ana (£erné kole£ko), který ºádné jiné
oko p°i°azené nemá. lenové kaºdé z vzniklých 17 dvojic Oko - Ob£an spolu
navíc musí sousedit hranou a ºádné dv¥ O£i spolu nesmí sousedit hranou ani
rohem. Pro n¥které °ádky a sloupce je zadán po£et O£í.

VP pro²el ulicí Vít¥zství, kde zahnul za roh a uº si vytahoval klí£e z bra²ny.
Otev°el o²unt¥lé hn¥dé dve°e.  Ahoj babi! zvolal. Jedinou odpov¥dí bylo
praskání televize. Bab£a milovala sledování v¥domostních po°ad· v televizi,
vºdycky v²echno v¥d¥la. H·° uº ale sly²ela, a tak televize jela velice nahlas a
nemohla ho sly²et.  Ahoj babi! zvolal znovu, kdyº odhodil bra²nu na gau£.
Zpod kulatých brýlí se na n¥j podívala a pousmála:  Ahoj VP! V televizi
zapraskalo a p°íjemný hlas moderátora vyhlásil novou otázku.

Úloha 2.

t,
30.

Najd¥te £íslo

který je d¥litelný £íslem

jehoº trojnásobek je nejmen²ím násobkem

64,

Bab£a nejprve svra²tila £elo, pak se zazubila a vyhrkla odpov¥¤ je²t¥ d°ív,
neº se sout¥ºící v·bec stihli zamyslet.  Upekla jsem hov¥zí. B¥º se p°evléct a
dáme si ve£e°i, ju? odhlédla na chvíli od televize. VP sebral bra²nu z gau£e
a dal bab£i pusu na tvá°:  Má² k tomu i hrá²ek? .  Samoz°ejm¥, pousmála
se ²ibalsky a £ipern¥ vysko£ila z k°esla. VP vysko£il na druhý schod, poté
na £tvrtý. Zamyslel se. íslo 2 je sudé. Pro£ mu ale p°i²la 4 víc sudá?
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Zavedeme pojem sudost £ísla, coº bude nejv¥t²í mocnina £ísla

2, kterými je £íslo d¥litelné. (Sudost £ísla 12 je 2, protoºe nejvy²²í mocnina
2, která d¥lí 12 je £íslo 4.) M¥jme £íslo 1680. Kolik má nejsud¥j²ích d¥litel·?
Rozum¥j d¥litel·, které jsou d¥litelné nejvy²²í mocninou dvojky mezi v²emi
jeho d¥liteli. (íslo 12 a 20 je stejn¥ sudé).

Bab£a mezitím donesla jídlo na skromný stolek p°ed televizi. Chutnalo jako
vºdycky skv¥le. Bab£a um¥la dokonalé hov¥zí, které ale dostávali p°id¥lené
jen jednou za m¥síc. Televizi nevypnuli, hodila se jako dobrá kulisa. V televizi
znovu zapraskalo a místo usm¥vavého moderátora na televizi pobíhaly jen
samé jedni£ky a nuly.

Úloha 4.

Popi²te, jak musí vypadat p°irozené £íslo

se skládá pouze z

0

a

1,

a které zárove¬ kon£í na

1,

A, jehoº dekadický zápis
kterým kdyº vynásobíme

101, dostaneme op¥t £íslo, jehoº dekadický zápis se bude skládat pouze z
1. K tomu najd¥te v²echna n pro která neexistuje ºádné takové n-ciferné
£íslo A. (n-ciferné £íslo má práv¥ n cifer a první z nich není 0).

£íslo

0

a

Z obrazovky se na n¥ dívala známá tvá° Velkého B, snad jediného £lena
Senátu, kterého VP kdy vid¥l. Velký B, správn¥ tedy senátor B, ale nikdo mu
kv·li jeho podsadité postav¥ ne°ekl jinak neº Velký B, byl jakýmsi mluv£ím
senátu.
 Váºení ob£ané Misky, hovo°í k vám senátor B, zástupce celého Senátu,
zahájil jako vºdy sv·j proslov. Dál blábolil n¥co o soudrºnosti a jednot¥. To
zabralo dal²ích p¥t minut.  Stala se velmi nemilá v¥c, kterou vám s lítostí
musím oznámit. Zem°ela na²e souob£anka, sousenátorka a soup°ítelkyn¥, senátorka X. Na její po£est nadále nebudeme pouºívat písmeno X. est a mír,
p°átelé! Na obrazovce znovu chvíli b¥haly jedni£ky a nuly a pak se na obrazovku vrátil p°átelský úsm¥v moderátora s dal²í sout¥ºní otázkou. Bab£a
svra²tila obo£í. V tichosti pak dojedli ve£e°i a VP se vrátil zp¥t do svého
pokoje.
Zni£ehonic se z jeho sk°ín¥ na oble£ení vyno°il mladý muº, odhadem tak
na £ty°icet let s ka²tanov¥ hn¥dými kudrnatými vlasy:  Musíme jít. VP,
kterého tato událost absolutn¥ zasko£ila, se zmohl jen na:  Eh. Muº mu
p°i²el pov¥domý, jakoby ho uº n¥kdy vid¥l a vypadal docela p°átelsky. To
ale po°ád neospravedl¬ovalo jeho p°ítomnost ve VPho pokoji.  Nemáme moc
£asu, jdou po nás. V tu chvíli to v n¥m za²rotovalo, kdo jsou ti ONI, co po
nich p·jdou.
 To zvlá²tní vysílání? zeptal se. Pov¥domý muº jenom p°ikývl.  Vezmu
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bab£u, prohlásil a otev°el dve°e z pokoje. Dole se ozvalo sk°íp¥ní dve°í,
muº chytil VPho za lem tri£ka a p°itiskl mu prst na rty, aby ml£el.  Kde je
vá² vnuk? ozval se zezdola nevlídný a zhrublý hlas.  Není tady, odv¥tila
tvrd¥ bab£a. Muº ho popostr£il sm¥rem ke sk°íni.  Babi£ce uº nepom·ºeme.
Je tam nejmén¥ dvacet Policist·, odv¥til provinile muº.  P°ece ji tady ale
nem·ºu nechat! Z dolního patra se ozvala hlasitá rána:  Prohledejte celý
d·m, deset muº· do horního patra, deset muº· dole. Tentokrát uº neznámý muº neváhal, prost¥ hodil VP do sk°ín¥ a zav°el za sebou. P°estoºe
to byla klukova sk°í¬, o£ividn¥ ji ten muº znal lépe neº on. Otev°el záda
té sk°ín¥ a vzniklými dve°mi VP prostr£il. VP se ocitl sám v kruhové místnosti. Dve°e, které pouºil ke vstupu, uº zmizely. Neznámý muº do kruhové
místnosti vstoupil jinými dve°mi.

Úloha 5.
vchází

Do místnosti vede sedm dve°í, ozna£ené £ísly

(1 − 4),

t°emi se vychází

(5 − 7).

1 − 7.

ty°mi se

Poté, co jedn¥mi dve°mi projde

£lov¥k, ty dve°e okamºit¥ zmizí  to znamená, ºe jedn¥mi dve°mi m·ºe projít
maximáln¥ jeden £lov¥k. Zjist¥te, kolik má moºností dvojice na vejití a zase
vyjití z této místnosti, kde samoz°ejm¥ jsou dv¥ r·zné situace, kdyº první
£lov¥k vejde

1

a odejde

kdyº první £lov¥k vejde

5,
2a

druhý £lov¥k vejde
odejde

6

2

a odejde

a ten druhý vejde

1

6,

oproti situaci,

a odejde

5

 (záleºí

na po°adí).

 To bylo o fous, pronesl muº a znalecky za£al ´ukat na zbylé dve°e. VPho
prost¥ modré o£i zvlhly.  Co bude te¤ s bab£ou? Muº se zoufale nadechl
a oto£il se k je²t¥ zoufalej²ímu VPmu, z jehoº pohledu v o£ích v¥d¥l, ºe
odpov¥¤ zná. Pohled¥l mu do tvá°e a objal ho. Z £ásti, aby VPho ut¥²il, z
£ásti, aby zakryl sv·j uslzený výraz.  Musíme uº jít, pronesl do ticha. Zvolil
dve°e s hlubokým dunivým tónem a kluka jimi prostr£il.  Pokra£uj, dokud
bude² moct, aº p°ed tebou bude ze¤ zadá² PIN, co pouºívá² na sk°í¬ku v
továrn¥. Dve°e zmizely a VP se ocitl sám v uzoulinké chodb¥. Pokra£oval
chvíli dál, sly²íc jen dun¥ní svých krok·, neº narazil na slepou uli£ku. Do²el
ke zdi, kde se nacházely t°i kotou£e s deseti £ísly.

Úloha 6.

VP má trojmístný PIN, ale zapomn¥l ho. Jediné, co ví, je, ºe

PIN obsahoval £íslice 6 a 4, pro která platilo, ºe 6 byla ur£it¥ p°ed 4. Jaká je
pravd¥podobnost, ºe trefí ten správný PIN hned na první pokus? (Pravd¥podobnost po£ítáme jako po£et p°íznivých situací  ten správný PIN  ku po£tu
v²em situacím  v²em moºným PIN·m, které odpovídají podmínkám.)
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VP trel PIN hned na druhý pokus. Odsunul ze¤. P°ed ním se objevil
obli£ej muºe ze sk°ín¥:  No, tak uº polez. VP prosko£il malým otvorem
a ocitl se v obrovské podzemní síni. Rozhlédl se kolem a dívalo se na n¥j
spousta zv¥davých o£í. P°ekvapilo ho ale, ºe kaºdý byl oble£ený v jiné barv¥.
 Eeeeeh. Ahoj? nervózn¥ zamával obecenstvu. Síní se ozval ²um.  Tohle je
Odboj synku, hrd¥ zazá°il muº ze sk°ín¥.  Sly²el jsem o Odboji dost. Ale
myslel jsem, ºe jsou to jen pohádky! uºasl VP. Sí¬ byla nesmírn¥ strohá.
Spí²e neº sí¬, to byl sklad zbavený v²ech stroj·, na jejich míst¥ stáli v²ude
lidé. Na boku na st¥n¥ byly hodiny. Bohuºel m¥ly jen t°i £íslice, protoºe
£tvrtá uº odpadla.

Úloha 7.

íslo

n

je liché p°irozené £íslo, které je d¥litelné

z n¥j poslední cifru a vzniklé £íslo

n,

m

je stále d¥litelné

3.

3.

Odebereme

Najd¥te v²echna

která jsou druhou mocninou n¥jakého p°irozeného £ísla, pokud víte, ºe

není d¥litelné

m

9.

 Páni, netu²il jsem, ºe je vás tolik, rozzá°il se VP.  Te¤ uº o jednoho víc,
VP, odv¥til muº ze sk°ín¥.  Jo, eh, jmenuji se P, natáhl p°ed sebe ruku,
aby se mohl s VP slu²n¥ pozdravit.  P? Jako jenom P? divil se VP.  Jojo.
A tohle je JK, ná² hlavní technik. Na VP se usmíval vy²²í, nesportovní,
p°esto ale docela pohledný mladík.  Vítej. Odbojníku.

POKRAOVÁNÍ V PÍTÍ SÉRII
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