
Průměry
1. jarní série Termín odeslání: 6. února 2023

Jsou-li dána reálná čísla x1, x2, . . . , xn, potom jako jejich aritmetický průměr označu-
jeme číslo 1n (x1 + x2 + · · ·+ xn). Jsou-li x1, x2, . . . , xn navíc kladná, pak jako jejich
geometrický průměr označujeme číslo n

√
x1x2 · · ·xn.

Úloha 1. (3 body)
Pět shodných půlkružnic s průměrem d je přiloženo na přímku tak, jak ukazuje
obrázek. Určete d, znáte-li délky úseček zvýrazněných na obrázku. (Obrázek je pouze
orientační a nezobrazuje přesné délky.)
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Úloha 2. (3 body)
Je dáno přirozené číslo n. Určete geometrický průměr jeho kladných dělitelů.

Úloha 3. (3 body)
Na tabuli jsou napsána čísla 1, 2, . . . , 2023. Radek může v jednom kroku smazat
dvě čísla a místo nich napsat jejich aritmetický průměr. Může postupovat tak, aby
nakonec zbylo na tabuli jako jediné číslo 2? A může postupovat tak, aby nakonec
zbylo číslo 1000?

Úloha 4. (5 bodů)
Řekneme, že neprázdná konečná množina přirozených čísel je sladká, je-li aritmetický
průměr jejích prvků celočíselný. Pro přirozené číslo n označme jako sn počet všech
sladkých podmnožin množiny {1, 2, . . . , n}. Dokažte, že sn − n je sudé číslo.

Úloha 5. (5 bodů)
Nechť a1, a2, . . . , an je permutace čísel od 1 do n. Dvojici indexů i < j nazveme
veselou, pokud aritmetický průměr čísel ai a aj není roven žádnému ak pro k splňující
i < k < j. Dokažte, že pro každé přirozené číslo n existuje permutace, v níž je každá
dvojice indexů i < j veselá.



Úloha 6. (5 bodů)
Jsou dána reálná čísla x, y, z taková, že 1 6= x 6= y 6= 1, a označíme

a1 =
yz − x2

1− x
, a2 =

xz − y2

1− y
, a3 = x+ y + z.

Víte-li navíc, že a1 = a2, určete hodnotu
A(a1,a2,a3)
A(x,y,z) , kde A(k, `,m) značí aritmetický

průměr čísel k, `, m.

Úloha 7. (5 bodů)
Diana dostala posloupnost celých čísel a1, a2, . . . , ak a rozhodla se, že ji postupně
prodlouží na nekonečnou posloupnost: V každém kroku uváží svou dosavadní po-
sloupnost a1, . . . , an a zvolí nejmenší přirozené číslo m ≤ n takové, že aritmetický
průměr čísel am, am+1, . . . , an−1, an je celočíselný. Následně za an+1 zvolí tento arit-
metický průměr. Dokažte, že od nějakého indexu t už budou všechna ai pro i ≥ t
stejná.

Úloha 8. (5 bodů)
Trojici reálných čísel a < b < c označíme jako pěknou, je-li b aritmetickým průměrem
a a c. Anička obdržela 2k + 1 různých reálných čísel, mezi nimiž nalezla alespoň
k2 pěkných trojic. Dokažte, že dovede tato reálná čísla rozdělit na dvě disjunktní
aritmetické posloupnosti.

Kombinatorická geometrie 2
2. seriálová série Termín odeslání: 6. února 2023

Úloha 1. (5 bodů)
Fíla tvrdí, že v rovině nalezl konvexní množinu A s následující vlastností: pro jakékoli
přirozené n lze k A přidat právě n různých bodů neležících v A tak, aby i po přidání
těchto bodů zůstala konvexní. Rozhodněte, zda skutečně existuje množina s touto
vlastností, nebo to Fíla popletl.

Úloha 2. (5 bodů)
V rovině leží dvě disjunktní konečné množiny bodů A a B, přičemž sjednocení A a
B tvoří množinu bodů v obecné poloze. Majda nakreslila neprotínající se lomenou
čáru1 s vrcholy právě v bodech množin A a B. Potom se podívala, v jakém pořadí

1Lomená čára je tvořena několika na sebe navazujícími úsečkami. Vrcholy lomené čáry rozumíme
koncové body úseček, které ji tvoří.



čára procházela body množin A a B: za každý bod množiny A si zapsala „Aÿ a
za každý bod množiny B si zapsala „Bÿ. Dokažte, že ať už byly body rozmístěny
jakkoliv, dovedla Majda nakreslit lomenou čáru tak, aby se v jejím zapsaném textu
nikde neobjevily řetězce „ABAÿ ani „BABÿ.
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Úloha 3. (5 bodů)
Mějme konvexní mnohostěn A v prostoru. Pepa by rád zvolil bod O uvnitř A tak,
aby platilo, že kdykoliv přímka procházející bodem O protíná hranici mnohostěnu
A v bodech X, Y , pak je splněna nerovnost

1
3
≤ |OX|
|OY |

≤ 3.

Dokažte, že Pepa takový bod vždy dovede najít.

Čtverce
2. jarní série Termín odeslání: 6. března 2023

Čtvercem rozumíme číslo, které je druhou mocninou přirozeného čísla.

Úloha 1. (3 body)
Je dáno číslo N = 1234567891011121314151617181920. Rozhodněte, zda je možno
přeuspořádat číslice N tak, aby vznikl čtverec.2

Úloha 2. (3 body)
Vašek má přirozené číslo n a zjistil, že 2n+1 je čtverec. Ukažte, že potom lze n+1
vyjádřit jako součet dvou čtverců.

2Je povoleno číslice přeuspořádat i tak, aby výsledek začínal nulami.



Úloha 3. (3 body)
Hedvika dostala k narozeninám čtvercový dort o straně délky 10, který rozkrájela
100 řezy na 100 dílků. Každý řez je rovný, začíná přesně ve středu dortu a končí
někde na jeho obvodu. Shodou okolností se přihodilo, že každý z dílků má stejný
obvod o. Dokažte, že platí 10

√
2 ≤ o ≤ 15.

Úloha 4. (5 bodů)
Jsou dána přirozená čísla x, y, z taková, že 1x +

1
y =

1
z a NSD(x, y, z) = 1. Dokažte,

že x+ y je čtverec.

Úloha 5. (5 bodů)
Kua chová své PraSátko, které se pohybuje rychlostí 2 km/h, ve čtvercové ohradě,
kde jej hlídají čtyři víly. Víly se umí pohybovat pouze po obvodu ohrady, ale zato
rychlostí až 3 km/h. Na začátku stojí v každém rohu ohrady jedna víla, zatímco
PraSátko startuje přesně uprostřed ohrady. Chtělo by se dostat ke kraji ohrady
a prorazit ven, ale nemůže tak učinit v bodě, kde se zrovna nachází alespoň dvě
víly. Rozhodněte, zda pro víly existuje strategie, která zajistí, aby PraSátko nikdy
nedovedlo utéct, ať už běhá jakkoliv.

Úloha 6. (5 bodů)
Na straně AD čtverce ABCD zvolíme bod X. Kružnice vepsaná trojúhelníku ABX
se dotýká stran AX, BX po řadě v bodech K, L. Dokažte, že přímka KL prochází
pevným bodem nezávislým na volbě bodu X.

Úloha 7. (5 bodů)
Najděte všechny funkce f : N→ N takové, že pro každé n ∈ N je n3 násobkem f(n)
a zároveň je f(1) + f(2) + · · ·+ f(n) čtverec.

Úloha 8. (5 bodů)
V rovině je dána mřížka tvořená n × n body, kde n ≥ 2. Marian by chtěl nakreslit
lomenou čáru3 procházející všemi body této mřížky. Kolik nejméně úseček musí
takovou lomenou čáru tvořit?

3Lomená čára je tvořena několika na sebe navazujícími úsečkami.


