
28. TURNAJ MĚST – jarní část

(Kategorie SENIOR – soutěžní úlohy)

1. Na parabole y = x2 uvažujme čtyři takové body A, B, C, D, že přímky AB a
CD se protínají na ose y. Určete x-ovou souřadnici bodu D, jestliže znáte x-ové
souřadnice a, b, c po řadě bodů A, B, C.

(3 body)

2. V rovině uvažujme konvexní útvar K, který má následující vlastnost: Libovolný
rovnostranný trojúhelník se stranou délky 1 je možno v této rovině posunout
tak, že všechny jeho vrcholy leží na hranici útvaru K. Rozhodněte, zda K musí
být nutně kruh.

(5 bodů)

3. Nechť P (x) je polynom stupně aspoň 2 s reálnými koeficienty. Rozhodněte, zda
rovnice P (x) = a může mít pro libovolné reálné číslo a sudý počet reálných
kořenů.

(5 bodů)

4. Honza rozložil do kruhu balíček 52 hracích karet, přičemž jedno místo nechal
volné. Jirka, který byl ve vedlejší místnosti a neznal rozložení karet na stole, zvolí
jednu z 52 karet. Leží-li tato karta hned vedle volného místa, přesune Honza tuto
kartu na volné místo, avšak Jirkovi to nesdělí. V opačném případě karta zůstává
na svém místě. Pak Jirka opět zvolí jinou kartu atd. dokud sám neřekne „stopÿ.

a) Může mít Jirka (po ukončení hry) jistotu, že žádná z 52 karet není na
stejném místě jako na počátku?

(4 body)

b) Může mít Jirka jistotu, že po ukončení hry není hned vedle volného místa
pikové eso?

(4 body)

5. Od každého vrcholu pravidelného osmistěnu (s hranou délky 1) jsou odříznuty
jehlany se čtvercovou podstavou a hranou délky 1

3
. Dostaneme tak mnohostěn,

jehož stěnami jsou čtverce a pravidelné šestiúhelníky. Mohou tyto mnohostěny
vyplnit (bez překrývání) celý prostor?

(8 bodů)

6. Je dáno kladné iracionální číslo a0 < 1

2
. Dále nechť a1 = min{2a0, 1 − 2a0}.

Analogicky pak definujeme a2 atd.

a) Dokažte, že existuje přirozené číslo n, pro které an < 3

16
.

(4 body)

b) Rozhodněte, zda pro všechna přirozená čísla n může platit an > 7

40
.

(4 body)

7. Nechť T je vnitřní bod trojúhelníku ABC, z něhož vidíme všechny jeho strany
pod úhlem 120◦. Dokažte, že přímky, které jsou souměrně sdružené s AT , BT a
CT po řadě podle přímek BC, CA a AB, se protínají v jednom bodě.

(8 bodů)



28. TURNAJ MĚST – jarní část

(Kategorie JUNIOR – soutěžní úlohy)

1. Nechť n je přirozené číslo. Abychom určili přirozené číslo, které považujeme
za „nejbližšíÿ hodnotě

√
n postupujeme následujícím způsobem: Mezi druhými

mocninami přirozených čísel najdeme tu, která je nejbližší číslu n. Její druhá
odmocnina pak pak rovna hledanému číslu. Rozhodněte, zda uvedený postup je
vždy správný.

(3 body)

2. Na stranách AB, BC, CD a DA jednotkového čtverce ABCD jsou zvoleny po
řadě body K, L, M a N tak, že KM ‖ BC a LN ‖ AB, přitom obvod trojúhel-
níku KBL je 1. Určete obsah trojúhelníku MND .

(4 body)

3. Aleš napsal na tabuli v určitém pořadí (za sebou) 20 po sobě jdoucích přirozených
čísel. Dostal tak čísloM . Bedřich pak napsal na na tabuli v určitém pořadí 21 po
sobě jdoucích přirozených čísel a dostal číslo N . Rozhodněte, zda může nastat
rovnost M = N .

(5 bodů)

4. V daném konvexním n-úhelníku jsou sestrojeny některé jeho úhlopříčky, které se
mohou protínat. Žádné tři úhlopříčky se však neprotínají v jednom společném
bodě uvnitř tohoto n-úhelníku. Daný n-úhelník je tímto způsobem rozdělen na
trojúhelníky. Určete největší možný počet všech těchto trojúhelníků.

(6 bodů)

5. Určete všechny konečné rostoucí aritmetické posloupnosti prvočísel s následující
vlastností: Počet členů takové posloupnosti je větší než její diference.

(7 bodů)

6. Je dán čtyřúhelník ABCD s navzájem shodnými stranami AB, BC a CD.
Označme M střed jeho strany DA. Určete velikost úhlu, který svírají jeho úhlo-
příčky AC a BD, je-li úhel BMC pravý.

(8 bodů)

7. Honza rozložil do kruhu balíček 52 hracích karet, přičemž jedno místo nechal
volné. Jirka, který byl ve vedlejší místnosti a neznal rozložení karet na stole, zvolí
jednu z 52 karet. Leží-li tato karta hned vedle volného místa, přesune Honza tuto
kartu na volné místo, avšak Jirkovi to nesdělí. V opačném případě karta zůstává
na svém místě. Pak Jirka opět zvolí jinou kartu atd. dokud sám neřekne „stopÿ.

a) Může mít Jirka (po ukončení hry) jistotu, že žádná z 52 karet není na
stejném místě jako na počátku?

(5 bodů)

b) Může mít Jirka jistotu, že po ukončení hry není hned vedle volného místa
pikové eso?

(5 bodů)


