
A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 A2. sérieTéma: BodyTermín odeslání: 4. listopadu 20021. úloha (3 body)Mìjme v rovinì dán konvexní n-úhelník, jeho¾ vrholy mají eloèíselné souøadnie. Doka¾te, ¾eje-li n > 4, potom existuje bod s eloèíselnými souøadniemi uvnitø tohoto n-úhelníka.2. úloha (3 body)Mìjme v prostoru n bodù A1 a¾ An. Spojme úseèkami body A1 a A2, A2 a A3, : : : , An a A1.Uka¾te, ¾e souèet úhlù vrholù této lomené èáry je nejvý¹e 180(n� 2)Æ.3. úloha (3 body)Oznaème �, �,  vnitøní úhly ostroúhlého trojúhelníku ABC. Oznaème D bod v polorovinìopaèné k BCA takový, ¾e j^DBCj = 90Æ� a j^DCBj = 90Æ��. Oznaème E bod v polorovinìopaèné k ACB takový, ¾e j^ECAj = 90Æ�� a j^EACj = 90Æ�. Oznaème F bod v polorovinìopaèné k ABC takový, ¾e j^FABj = 90Æ � � a j^FBAj = 90Æ � �. Doka¾te, ¾e se pøímky AD,BE, CF protínají v jednom bodì.4. úloha (5 bodù)Pro která k existuje n takové, ¾e na pøíme najdeme n bodù takovýh, ¾e ka¾dé èíslo z 1, : : : , kje vzdáleností právì jedné dvojie z tìhto n bodù?5. úloha (5 bodù)V rovinì je dáno nekoneènì mnoho bodù, vzdálenost ka¾dýh dvou je pøirozené èíslo. Uka¾te, ¾ev¹ehny body le¾í na jedné pøíme.6. úloha (5 bodù)Doka¾te, ¾e pro ka¾dé pøirozené n > 1 platíp2 +q4� 2p2 + � � �+q2n� 2pn(n� 1) >pn(n+ 1):7. úloha (5 bodù)Najdìte v rovinì 13 rùznýh bodù tak, ¾e ka¾dé tøi urèují trojúhelník, jeho¾ v¹ehny vnitøní úhlyjsou men¹í nebo rovny 150Æ.8. úloha (5 bodù)Uvnitø pravidelného ètyøbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 20 a vý¹kou 10 je umístìno6543 bodù. Doka¾te, ¾e mezi nimi existují dva body, jejih¾ vzdálenost je men¹í nebo rovna 1.
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A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 AØe¹ení 2. série1. úloha (44, 16, 1:00, 1:0)Mìjme v rovinì dán konvexní n-úhelník, jeho¾ vrholy mají eloèíselné souøadnie. Doka¾te, ¾eje-li n > 4, potom existuje bod s eloèíselnými souøadniemi uvnitø tohoto n-úhelníka.Úlohu doká¾eme pro pìtiúhelník, pro vìt¹í n vezmeme libovolnýh 5 vrholù. Bod, který budele¾et v takovém pìtiúhelníku, bude jistì le¾et i v pùvodním n{úhelníku.Mìjme tedy pìtiúhelník. Podíváme-li se na souøadnie jeho vrholù, mù¾eme rozli¹it ètyøimo¾nosti podle parity jednotlivýh souøadni ((s; s), (s; l), (l; s), (l; l), kde s znamená sudá a llihá). Proto¾e máme 5 vrholù, najdeme jistì dva stejného typu, neh» jsou to vrholy o sou-øadniíh (x1; y1) a (x2; y2). Støed této úseèky má potom souøadnie (x1+x22 ; y1+y22 ), o¾ díkyvýbìru vrholù je møí¾ový bod. Pokud tyto vrholy nebyly spojeny hranou, pak onen møí¾ovýbod le¾í uvnitø pìtiúhelníka a jsme hotovi. Problém nastává v pøípadì, ¾e tyto vrholy jsousousední, potom jsme na¹li møí¾ový bod na hranì a ne uvnitø.To o¹etøíme následujíí úvahou. Máme-li dva sousední vrholy stejného typu, mù¾eme jedenz nih nahradit støedem úseèky jimi tvoøené, pøièem¾ opìt dostaneme konvexní pìtiúhelník s vr-holy v møí¾ovýh bodeh, který bude elý le¾et v pùvodním. Proto¾e na obvodu pìtiúhelníkajistì le¾el koneèný poèet møí¾ovýh bodù, øeknìme k, dostaneme se nejpozdìji po k nahraze-níh k takovému pìtiúhelníku, ¾e bod nalezený postupem z první èásti bude uvnitø pùvodníhopìtiúhelníka, èím¾ je úloha dokázána.Poznámky k do¹lým øe¹ením: Vìt¹ina øe¹telù dokazovala úlohu pomoí roz¹iøování þnejmen-¹íhÿ pìtiúhelníkù a témìø v¹ihni vyøe¹ili jen speiální pøípady konvexníh n-úhelníkù. Jiní zasetvrdili, ¾e vrholy pìtiúhelnikù le¾í na nejvý¹e pìti svislýh pøímkáh a na nejvý¹e pìti vodo-rovnýh pøímkáh, tyto pøímky se pak protínají uvnitø pìtiúhelníku. Èastým protipøíkladem bylpìtiúhelník s vrholy v bodeh [4; 0℄, [3; 1℄, [2; 3℄, [1; 6℄, [0:10℄. Ostatní správná øe¹ení se podobalaautorskému.2. úloha (47, 5, 0:00, 0:0)Mìjme v prostoru n bodù A1 a¾ An. Spojme úseèkami body A1 a A2, A2 a A3, : : : , An a A1.Uka¾te, ¾e souèet úhlù vrholù této lomené èáry je nejvý¹e 180(n� 2)Æ.Dùkaz je stejný jako pro rovinný n-úhelník { matematikou indukí: Nejprve pro n = 3:souèet vnitøníh úhlù v trojúhelníku je 180Æ, tedy tvrzení platí. Nyní indukèní krok: Víme, ¾epro k tvrzení platí, heme dokázat, ¾e platí i pro k+1. Vezmìme tedy k+1 bodù v prostoru, naten (k+1)-ní na hvilku zapomeòme a spojme úseèkami tìh prvníh k. Z indukèního pøedpokladuvíme, ¾e souèet Sk úhlù je nejvý¹e 180(k� 2)Æ. Jak se zmìní souèet pøidáním (k+1)-ního bodu?Rozmyslete si, ¾eSk+1 = Sk + j^A2A1Ak+1j+ j^A1Ak+1Akj+ j^Ak+1AkAk�1j � j^A2A1Akj � j^A1AkAk�1j:Doká¾eme-li, ¾e(1) j^A2A1Ak+1j � j^A2A1Akj � j^Ak+1A1Akjii



A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 Aa(2) j^Ak�1AkAk+1j � j^Ak�1AkA1j � j^Ak+1AkA1j;dostaneme, ¾e Sk+1 � Sk+ souèet vnitøníh úhlù v trojúhelníku A1AkAk+1, o¾ je 180Æ, tak¾ez indukèního pøedpokladu plyne Sk+1 � 180 � k + 180, o¾ bylo dokázati.Zbývá ukázat platnost nerovnosti (1), nerovnost (2) se uká¾e analogiky. Pøepi¹me si (1) dotvaru j^A2A1Ak+1j � j^A2A1Akj+ j^AkA1Ak+1j:Pokud nyní neháme polopøímku A1Ak+1 rotovat kolem osy A1Ak (tj. úhly na pravé stranìnerovnosti se nemìní), je vidìt, ¾e j^A2A1Ak+1j nabývá maxima, právì kdy¾ Ak+1 le¾í v rovinìA1A2Ak vnì úhlu A2A1Ak. Toto maximum je pak rovno pravé stranì, pokud ta je men¹í neborovna 180Æ, a men¹í ne¾ pravá strana, pokud ta je vìt¹í ne¾ 180Æ.Poznámky k do¹lým øe¹ením: Tuto úlohu správnì vyøe¹il pouze Peter Èerno, dal¹íh 6 øe¹i-telù dostalo nenulový poèet bodù, vìt¹inou za rovinné øe¹ení. Vìt¹ina øe¹itelù udìlala nìkolikzásadníh hyb najednou. Nejèastìj¹í byly: Poøádnì si nepøeèetli zadání, proto¾e bylo napsáno,¾e body le¾í v prostoru (R3) a ne v rovinì (R2). Mysleli si, ¾e uzavøená lomená èára v rovinì jen-úhelník. Protipøíklad: posloupnost bodù ([0; 0℄, [0; 1℄, [1; 0℄, [1; 1℄).3. úloha (43, 29, 2:00, 3:0)Oznaème �, �,  vnitøní úhly ostroúhlého trojúhelníku ABC. Oznaème D bod v polorovinìopaèné k BCA takový, ¾e j^DBCj = 90Æ� a j^DCBj = 90Æ��. Oznaème E bod v polorovinìopaèné k ACB takový, ¾e j^ECAj = 90Æ�� a j^EACj = 90Æ�. Oznaème F bod v polorovinìopaèné k ABC takový, ¾e j^FABj = 90Æ � � a j^FBAj = 90Æ � �. Doka¾te, ¾e se pøímky AD,BE, CF protínají v jednom bodì.Snadno spo���t�ame, �ze j^ACDj = j^ACBj + j^BCDj = 90Æ � � + , obdobn�e j^ABDj =j^ABCj + j^CBDj = 90Æ + � � , sou�et t�ehto dvou �uhl�u je tedy 180Æ, o�z znamen�a, �ze�ty�r�uheln��k ABDC je t�etivov�y, neboli body A;B;D;C le�z�� v tomto po�rad�� na kru�znii. Podlev�ety o obvodov�em �uhlu je j^BADj = j^BCDj = 90Æ � �. Ozna�me U pr�use���k �uhlop�r���ek,podle troj�uheln��ku UAB je j^BUAj = 90Æ, o�z znamen�a, �ze p�r��mka AU , resp. AD, je v�y�skoutroj�uheln��ka na stranu BC. Analogiky je BE v�y�skou na stranu AC a CF v�y�skou na stranu AB.Dan�e t�ri p�r��mky se tedy prot��naj�� v ortoentru (pr�use���ku v�y�sek) troj�uheln��ku ABC.4. úloha (40, 33, 3:00, 5:0)Pro která k existuje n takové, ¾e na pøíme najdeme n bodù takovýh, ¾e ka¾dé èíslo z 1, : : : , kje vzdáleností právì jedné dvojie z tìhto n bodù?Uká¾eme, ¾e takové n najdeme pro ka¾dé k, konkrétnì bude n = 2k. Uva¾ujme na pøímebody A1, : : : , A2k takové, ¾e A2i�1 = 3ki a A2i = 3ki + i pro i 2 f1, : : : , kg. Jistì platíjA2i�1A2ij = i, tedy máme vzdálenosti 1, : : : , k. Vezmeme-li si dva body netvoøíí takovýto pár,vidíme, ¾e jejih vzdálenost je urèitì vìt¹í ne¾ k, èím¾ dostáváme, ¾e ka¾dé èíslo z mno¾iny f1;: : : kg je vzdáleností právì jedné dvojie bodù.Poznámka: Rozmysli si, jak by vypadalo øe¹ení, kdybyhom naví po¾adovali, aby se mezibody nevyskytovaly jiné vzdálenosti ne¾ 1, : : : , k.iii



A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 APoznámky k do¹lým øe¹ením: Ze zadání nám vypadl pøedpoklad, ¾e se mohou vyskytovat pouzevzdálenosti 1, : : : k. Bez nìj je úloha velmi snadná, staèí si vzít dvojie bodù vzdálené postupnìod 1 do k a ty oddìlit mezerou délky napø. k+1 pøípadnì p2 (nikde nebylo øeèeno, ¾e vzdálenostimají být eloèíselné). Ti, kteøí vyøe¹ili i zamý¹lenou verzi, si vyslou¾ili +2i, na¹lo se v¹ak pártakovýh, kteøí vyøe¹ili jen tuto ztí¾enou, tìm jsem byl nuen strhávat body, nebo» získali jenkoneènou mno¾inu mo¾nýh k.5. úloha (28, 9, 1:00, 0:0)V rovinì je dáno nekoneènì mnoho bodù, vzdálenost ka¾dýh dvou je pøirozené èíslo. Uka¾te, ¾ev¹ehny body le¾í na jedné pøíme.Úlohu doká¾eme sporem.Pro spor pøedpokládejme, ¾e tøi body A, B, C z dané mno¾iny nele¾í na té¾e pøíme (tedytvoøí trojúhelník). Oznaème a = jBCj; b = jACj. Nyní uva¾ujme libovolný bod D z dané mno¾iny.jDAj, jDBj, jDCj jsou pøirozená èísla, tedy jjDBj � jDCjj, jjDAj � jDCjj jsou nezáporná eláèísla. Naví podle trojúhelníkové nerovnosti je jjDBj � jDCjj � a, jjDAj � jDCjj � b. TedyjjDBj � jDCjj 2 f0; 1; � � � ; ag, jjDAj � jDCjj 2 f0; 1; � � � ; bg. Mno¾ina bodù X takovýh, ¾ejjXBj � jXCjj = k, k 2 f0; 1; � � � ; ag, je hyperbola (nebo její speiální pøípad - pøímka), která jeosovì soumìrná podle pøímky BC a podle osy úseèky BC, av¹ak u¾ není soumìrná podle ¾ádnéjiné pøímky. Tedy bodD le¾í nutnì na jedné z a+1 takovýh hyperbol. Mno¾ina bodù Y takovýh,¾e jjY Aj � jY Cjj = l, l 2 f0; 1; � � � ; bg, je hyperbola (nebo její speiální pøípad - pøímka), kteráje osovì soumìrná podle pøímky AC a podle osy úseèky AC, av¹ak u¾ není soumìrná podle¾ádné jiné pøímky, speiálnì není soumìrná podle pøímky BC (ta není ani pøímkou AC ani jejíosou), tedy je rùzná od jakékoliv hyperboly splòujíí jjXBj � jXCjj = k. Tedy bod D le¾í nutnìna jedné z b + 1 takovýh hyperbol jjY Aj � jY Cjj = l. Ka¾dé dvì rùzné hyperboly se protínajínejvý¹e ve ètyøeh bodeh, a tak dostáváme nejvý¹e 4(a + 1)(b + 1) mo¾nýh poloh bodu D. Toje spor s faktem, ¾e mno¾ina je nekoneèná.Poznámky k do¹lým øe¹ením: Øe¹ení úlohy mìlo nìkolik èástí a mnoho z vás na nìkterou z nihzapomnìlo. Chybujíí nejèastìji pøedpokládali, ¾e mezi zadanými body musí existovat nekoneènìmnoho bodù le¾ííh na spoleèné pøíme, a dále se zabývali jenom tímto pøípadem. Uvìdomtesi, ¾e to neplatí! Nìkolik z vás také prohlásilo zadané body za møí¾ové, o¾ bylo doufám jenmomentální poblouznìní { dvojie bodù s eloèíselnou vzdáleností rozhodnì nemusí mít elo-èíselné souøadnie a naopak. Autoøi správnýh øe¹ení vìt¹inou zvolili metodu þhrubá sílaÿ, prozadané body odvodili v¹elijaké vztahy a ty upravovali tak dlouho, a¾ z nih vytloukli spor s neko-neèností poètu bodù. Pouze nìkolik pou¾ilo hyperboly jako ve vzorovém øe¹ení. Nejhezèí øe¹eníposlal Va¹ek Cvièek a byl za to odmìnìn +2i.6. úloha (41, 34, 3:00, 5:0)Doka¾te, ¾e pro ka¾dé pøirozené n > 1 platíp2 +q4� 2p2 + � � �+q2n� 2pn(n� 1) >pn(n+ 1):Pøedstavme si v rovinì (kartézský) systém souøadni a body A0, A1, : : : , An, kde bod Aimá souøadnie [i;pi℄, body tedy le¾í na grafu funke y =px. V¹imnìme si, ¾e vzdálenost bodùAi a Ai�1 je rovnaq(i� (i� 1))2 + �pi�pi� 1�2 =q2i� 2pi(i� 1) , o¾ je právì i-tý výraziv



A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 Ana levé stranì nerovnosti. Dále vzdálenost bodù A0 a An jeqn2 + (pn)2 =pn (n+ 1), o¾ jevýraz na pravé stranì nerovnosti. Délka úseèky A0An (výraz napravo) je zjevnì krat¹í ne¾ délkalomené èáry A0A1A2 : : : An (výraz nalevo)(pøímá esta je krat¹í ne¾ jakákoliv jiná) (body A0,A1, : : : , An zjevnì nele¾í na pøíme (jsou na odmoninì)), èím¾ je daná nerovnost dokázána.Poznámky k do¹lým øe¹ením: Témìø v¹ihni øe¹ili problém matematikou indukí, o¾ vedlo namnoho hyb pøi úpraváh výrazù (minus body). Dva øe¹itelé se na to podívali skuteènì jako naúlohu o bodeh (viz autorské øe¹ení) a byli za to odmìnìni (+i).7. úloha (29, 8, 1:00, 0:0)Najdìte v rovinì 13 rùznýh bodù tak, ¾e ka¾dé tøi urèují trojúhelník, jeho¾ v¹ehny vnitøní úhlyjsou men¹í nebo rovny 150Æ.�Ulohu budeme �re�sit trohu intuitivn�e, p�resn�y z�apis by nebyl o mnoho t�e�z�s��, nim�en�e by bylm�en�e p�rehledn�y. Vyjd�eme z pravideln�eho dvan�ati�uheln��ku A1A2A3A4B1B2B3B4C1C2C3C4(o stran�e d�elky 1). Prodlu�zme jeho strany A4B1, B4C1 a C4A1 na pro v�sehny stejnou velikostx, kter�a je mnohem v�et�s�� ne�z 1 (dostaneme tak v podstat�e jak�ysi rovnoramenn�y troj�uheln��kse zaoblen�ymi rohy). Ozna�me S st�red (t�e�zi�st�e) tohoto �utvaru. Potom A1, A2, : : : , C4, Sje on�eh hledan�yh t�rin�at bod�u. V�sehny vnit�rn�� �uhly A1A2 : : : C4 maj�� velikost (vzhledemk p�uvodn��mu pravideln�emu dvan�ati�uheln��ku) 150Æ, �ili v�sehny troj�uheln��ky tvo�ren�e pomo��bod�u A1; A2; : : : ; C4 maj�� �uhly nanejv�y�s 150Æ (�uhel u dan�eho vrholu troj�uheln��ku je men�s�� neboroven �uhlu u t�eho�z vrholu dvan�ati�uheln��ku). Nyn�� zb�yvaj�� u�z jen troj�uheln��ky obsahuj���� S.�Uhly u vrhol�u, kter�e jsou i vrholy dvan�ati�uheln��ku, jsou op�et men�s�� nebo rovny 150Æ. Pro�uhly u S m�ame dv�e mo�znosti:(i) Jedn�a se o �uhel MiSMj , kde M je A, B nebo C , i a j je 1; 2; 3 nebo 4 a i 6= j. Potom sezv�et�suj����m se x se velikost tohoto �uhlu bl���z�� nule, �ili lze p�redpokl�adat, �ze pro dosti velk�e xje men�s�� 150Æ.(ii) Jedn�a se o �uhel MiSNj , kde M ,N je A, B nebo C ,M 6= N a i a j je 1; 2; 3 nebo 4. Potomse zv�et�suj����m se x se velikost tohoto �uhlu bl���z�� 120Æ (�uhlu, kter�y je u t�e�zi�st�e rovnostrann�ehotroj�uheln��ku), �ili lze p�redpokl�adat, �ze pro dosti velk�e x je men�s�� 150Æ.Pozn.: Kdybyhom ht�eli z�apis prov�est d�ukladn�e, mohli byhom nap�r��klad za���t u rovno-strann�eho troj�uheln��ku ABC (se st�redem S), na jeho stran�ah AB; BC; CA byhom pot�ede�novali body A4; B1; B4; C1; C4; A1, tak �ze j^XSXij = 15Æ, potom by u�z sta�ilo doplnitA2; A3; B2; B3; C2; C3 tak, aby �uhly u vrhol�u A1A2 : : : C4 byly 150Æ, potom by u�z nebylo t�e�zk�eov�e�rit, �ze v�sehny �uhly jsou men�s�� nebo rovny 150Æ.Poznámky k do¹lým øe¹ením: Mezi nesprávnými øe¹eními se nejèastìji vyskytovaly dva druhyhyb. Prvním druhem byla situae, kdy øe¹itelé dokazovali, ¾e libovolný tøinátiúhelník úlohusplòovat nemù¾e, ale neuvìdomili si, ¾e jejih øe¹ení funguje pouze pro konvexní tøinátiúhel-níky. Dále se pak èasto vyskytovala situae, kdy øe¹itelé pova¾ovali za øe¹ení dvanátiúhelník sestøedem, ale neuvìdomili si, ¾e úloha zakazuje tøi body le¾íí na té¾e pøíme (mimohodem, kdy-byhom povolovali body na té¾e pøíme, lze napøíklad 13 bodù le¾ííh na jedné pøíme pova¾ovatza øe¹ení, o¾ by byla ponìkud jednoduhá úloha).Mezi správnými øe¹eními mì nejvíe zaujal obrázek Va¹ka Cvièka. Tento obrázek pøikládám,je na nìm rozmístìno 15 bodù. Mù¾ete si v¹ak v¹imnout, ¾e do tohoto obrázku lze umístit je¹tìjeden bod. v
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8. úloha (41, 28, 2:00, 3:0)Uvnitø pravidelného ètyøbokého jehlanu s podstavnou hranou délky 20 a vý¹kou 10 je umístìno6543 bodù. Doka¾te, ¾e mezi nimi existují dva body, jejih¾ vzdálenost je men¹í nebo rovna 1.Bohu�zel se nepoda�rilo �ulohu �upln�e spr�avn�e zadat, a tak odhady vyh�az�� o trohu l�epe, ne�znazna�uje zad�an��.Ozna�me A;B;C;D vrholy podstavy jehlanu, V vrhol jehlanu, S st�red podstavy jehlanua M st�red �use�ky AB. D�ale pro ka�zdou st�enu utvo�rme mimo jehlan rovinu rovnob�e�znou s toutost�enou ve vzd�alenosti 0; 5 m od t�eto st�eny. Tyto roviny ohrani�uj�� (rozmyslete si - budi�z v�amnapomony osov�a soum�ernost podle V S a rovinn�a podle V SM) nov�y pravideln�y �ty�rbok�y jehlanA0B0C0D0V 0 se st�redem podstavy S0 a bodem M 0 jako st�red A0B0. ABCDV je tedy uvnit�rA0B0C0D0V . Pro za��atek odhadn�eme objem jehlanu A0B0C0D0V 0. Je�st�e si ozna�me M 00 pr�use���kp�r��mky SM a st�eny A0B0V 0 (nakreslete si obr�azek). Body V 0 a S0 samoz�rejm�e le�z�� na p�r��me V S(tady sta��� jen osov�a soum�ernost podle V S). D�ale troj�uheln��ky V SM a V 0SM 00 jsou stejnolehl�epodle bodu S (VM a V 0M 00 jsou rovnob�e�zn�e, nebo�t se jedn�a o pr�use�nie dvou rovnob�e�zn�yhrovin ABV a A0B0V 0 a na n�� kolm�e (rovinn�a soum�ernost podle V SM) roviny V SM). D�ale zezmi�novan�e kolmosti plyne, �ze vzd�alenost p�r��mek VM a V 0M 00 je rovna vzd�alenosti rovin ABVa A0B0V 0, �ili 0; 5 m. Jeliko�z jABj = 20 m, je jSM j = 10 m, �ili V SM je rovnoramenn�ypravo�uhl�y troj�uheln��k s odv�esnami d�elky 10 m, tedy jeho v�y�ska na p�reponu m�a velikost 5p2 m,potom v�y�ska na p�reponu (jemu podobn�eho) troj�uheln��ku V 0SM 00 je o 0; 5 m del�s�� (vzd�alenostp�r��mek VM a V 0M 00), a tak odv�esny troj�uheln��ku V 0SM 00 maj�� d�elkup2 �5p2 + 0; 5� = 10+p22 .D�ale troj�uheln��ky V 0SM 00 a V 0S0M 0 jsou podobn�e (SM 00 a S0M 0 jsou rovnob�e�zn�e), nav�� p�r��mkaV S (� V 0S0) je v�y�skou obou jehlan�u, �ili vzd�alenost rovin ABC a A0B0C0 je vzd�alenost�� bod�uS a S0, ���m je jV 0S0j = jV 0Sj+ 0; 5 m = 21+p22 a samoz�rejm�e jS0M 0j = jV 0S0j. Objem jehlanuA0B0C0D0V je pak jA0B0jjA0C0jjV 0S0j3 = 4jV 0S0j33 < 4�1233 m3 = 2304 m3.Nakone dok�a�zeme �ulohu sporem. Ke ka�zd�emu bodu uvnit�r ABCDV utvo�rme kouli o po-lom�eru 0; 5 m, jsou-li vzd�alenosti libovoln�yh dvou bod�u v�et�s�� ne�z 1 m, koule se nesm�� prot��nat.Ka�zd�a koule nav�� le�z�� uvnit�r A0B0C0D0V 0 (maj�� body vzd�alen�e nejv�y�se 0; 5 m od n�ejak�eho boduvi



A Korespondenèní semináø, KAM MFF UK, Malostranské námìstí 25, 118 00 Praha 1 AABCDV ). Objem jedn�e koule je 43� 12 3 m3 = �6 m3 > 12 m3, je-li takov�yh koul�� 6543, maj��objem v�et�s�� ne�z 3271 m3, tedy nemohou se vej��t do A0B0C0D0V 0 o objemu men�s��m 2304 m3.Spor!Poznámky k do¹lým øe¹ením: Vìt¹inou si øe¹itelé sestrojili kolem danýh bodù koule s polo-mìrem 0;5 a zjistili, ¾e jejih elkový objem je vìt¹í ne¾ objem nìjakého zvìt¹eného jehlanu, donìho¾ by se mìly vejít. Nìkteøí si ale vzali pøíli¹ malý zvìt¹ený jehlan, pøípadnì jehlan vùbenezvìt¹ovali a problémy s pøesahujíími koulemi u stìn se pokou¹eli øe¹it jinak (neúspì¹nì). Dal¹ípoèetnou skupinu tvoøili ti, kteøí se pokou¹eli umístit do jehlanu o nejvíe bodù, aby vzdálenostlibovolnýh dvou byla vìt¹í ne¾ 1 (pøíp. vìt¹í nebo rovna 1). Vìt¹inou sestrojili nìjaké þideálníÿrozmístìní, jen¾e u¾ nedokázali, ¾e nemù¾e existovat jiné þideálnìj¹íÿ rozmístìní { tedy rozmístìnís vìt¹ím poètem bodù v jehlanu.
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