
Strašidla
1. podzimní série Termín odeslání: 10. října 2022

Úloha 1. (3 body)
Čarodějnice Klárka rozlámala čtvercovou tabulku čokolády o délce strany 1 na 12
shodných trojúhelníků a 4 shodné čtverce jako na obrázku. Určete obsahy jednotli-
vých dílků.

Úloha 2. (3 body)
Vodník Pepa chce rozmístit svých šest hrníčků s dušičkami na rovném dně rybníka
tak, aby každé tři z nich tvořily vrcholy rovnoramenného trojúhelníku. Najděte způ-
sob, jak toho může docílit.

Úloha 3. (3 body)
Hrobař Radeček je hrdým správcem obdélníkového hřbitova, na němž je rozmístěno
2×8 čtvercových hrobů. Každou noc o půlnoci chodí od jedné z kratších hřbitovních
zdí k té druhé, přičemž vždy může vstoupit pouze na hrob, který s tím, na němž
zrovna stojí, sousedí stranou nebo vrcholem.

Radečkův hřbitov však není jen tak ledajaký – v každém hrobu dřímá jeden upír.
Při každém úplňku se nějaká skupinka upírů rozhodne, že při soumraku otevřou své
hroby a vydají se trýznit smrtelníky. S úsvitem se pak všichni upíři vrátí do svých
hrobů a opět je zavřou.

Radeček se při svých nočních obchůzkách neodvažuje vkročit na otevřený hrob.
Určete, pro kolik různých skupinek upírů, kteří vylezou z hrobů, ještě Radeček
zvládne projít hřbitovem. Na obrázku je příklad jedné situace, kde šrafované čtve-
rečky značí otevřené hroby, mezi nimiž Radeček dovede projít.



Úloha 4. (5 bodů)
Bílá paní Hedvika strašila několik nocí na hradě, bezhlavý rytíř Daník strašil o sto
nocí víc než Hedvika. Zjistili, že počet nocí, kdy strašila Hedvika, je kladný a má
lichý počet dělitelů. Totéž platí o počtu nocí, kdy strašil Daník. Zjistěte, kolik nocí
mohla Hedvika strašit (a dokažte, že to jsou všechny možnosti).

Úloha 5. (5 bodů)
Vlkodlak Fíla sežral kladná celá čísla x, y, n splňující rovnost
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Dokažte, že existuje celé číslo a > 1, jehož druhá mocnina dělí číslo n.

Úloha 6. (5 bodů)
Na šachovnici 12 × 12 se sešlo několik gorgon se zavřenýma očima, přičemž každá
stojí na jiném políčku. Gorgona může vidět právě gorgony stojící ve stejném řádku
nebo sloupci (i pokud mezi nimi stojí další gorgony). Pokud dvě gorgony otevřou
oči a navzájem se vidí, obě zkamení. Zjistěte, kolik nejméně gorgon se na šachovnici
musí sejít, abychom nehledě na jejich rozestavení vždy mohli vybrat sedm z nich,
které mohou všechny naráz otevřít oči a nezkamenět. Nezapomeňte také ukázat, že
menší počet gorgon nestačí.

Úloha 7. (5 bodů)
Tajemný hrad Rypák má hradby ve tvaru kružnice a sochu, která leží v nějakém bodě
uvnitř této kružnice. Duchové Marian a Michal si každý večer vyberou dvě tětivy
kružnice, po nichž budou poletovat a strašit návštěvníky hradu. Vždy však vybírají
takové tětivy, které jsou navzájem kolmé a protínají se přesně v soše. Dokažte,
že součet druhých mocnin délek těchto tětiv je vždy stejný, nehledě na to, kterou
konkrétní dvojici tětiv si Marian s Michalem vyberou.

Úloha 8. (5 bodů)
Majda se snaží vyvolat TeMné VelePraSe podle příručky černé magie, kterou nalezla
v knihovně. Už má na zemi nakreslenou kružnici, jejíž každý bod je obarven jednou
z 2022 barev. Další krok obřadu vyžaduje, aby našla lichoběžník, jehož vrcholy leží
na této kružnici a mají všechny stejnou barvu. Dokažte, že se jí to může vždy podařit
bez ohledu na to, jak jsou body kružnice obarveny.



Na jedné přímce
2. podzimní série Termín odeslání: 14. listopadu 2022

Úloha 1. (3 body)
Petr nakreslil úsečku délky 9 a její krajní body obarvil růžově. Obarvěte růžově právě
tři další body na Petrově úsečce tak, aby pro každou vzdálenost 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 existovaly dva růžové body s touto vzdáleností.

Úloha 2. (3 body)
Je dán rovnoramenný trojúhelník ABC se základnou BC. Čtverce BXY Z a XCPQ
leží ve stejné polorovině vůči BC jako bod A. Navíc X leží na úsečce BC, Q leží
na úsečce AB a Y leží na úsečce QX. Průsečík PQ a AC označíme K. Dokažte, že
body B, Y a K leží na jedné přímce.

Úloha 3. (3 body)
Zdeněk vzal pastelky a každý z bodů 1, 2, . . . , 2022 na číselné ose obarvil buď modře,
nebo červeně. Úsečku spojující dva z obarvených bodů nazveme modrou, pokud jsou
oba její krajní body modré, červenou, pokud jsou oba červené, a fialovou, pokud je
jeden modrý a jeden červený. Mohl Zdeněk obarvit body tak, aby součet délek fia-
lových úseček byl stejný jako součet délek modrých a červených úseček dohromady?

Úloha 4. (5 bodů)
V každém nezáporném celočíselném bodě na číselné ose roste strom. Na stromech
roste celkem 2022 hrušek, přičemž na jednom stromě může růst vícero hrušek,
nicméně průměrná vzdálenost hrušek od nuly je 2022. Šimon si chce postavit na
číselné ose chatrč tak, aby součet vzdáleností chatrče od hrušek byl nejmenší možný.



Uvažujeme-li všechna vyhovující rozmístění hrušek, kde nejdál od nuly může Šimo-
nova chatrč stát?

Úloha 5. (5 bodů)
Jsou dány obdélníky ABCD a AEFG, přičemž platí, že body B, D, E a G leží na
jedné přímce, navíc bod G leží uvnitř obdélníku ABCD a bod B uvnitř AEFG.
Průsečík CD a EF označme P . Průsečík BC a FG označme Q. Dokažte, že body
A, P a Q leží na jedné přímce.

Úloha 6. (5 bodů)
Trojúhelník ABC má kružnici opsanou ω se středem O. Kolmice k BC procházející
bodem A protíná BC v bodě D a ω v bodě E různém od A. Dokažte, že středy
úseček AC, BE a DO leží na jedné přímce.

Úloha 7. (5 bodů)
V trojúhelníku ABC má úhel u vrcholu A velikost 60◦. Uvažujme bod D uvnitř
úsečky BC. Středy kružnic opsaných ABD a ACD postupně označíme O1 a O2.
Průsečík BO1 a CO2 označíme M . Střed kružnice opsané DO1O2 označíme N .
Dokažte, že existuje pevný bod X takový, že pro každou polohu D na úsečce BC
leží body M , N a X na jedné přímce.

Úloha 8. (5 bodů)
Je dán ostroúhlý různostranný trojúhelník ABC, jehož kružnice opsaná ω má střed
O. Označme A0 střed strany BC a nechť přímka AA0 protíná ω v bodě A1 různém
od A. Nakonec jako XA označme průsečík tečny k ω v bodě A1 a kolmice k AO
procházející bodem A0. Analogicky zkonstruujeme XB a XC . Dokažte, že body XA,
XB , XC leží na jedné přímce.


