
30. TURNAJ MĚST – podzimní část
(Kategorie SENIOR – soutěžní úlohy)

1. Čtvercová deska je rozdělena přímkami rovnoběžnými s jejími stranami (7 přím-
kami v každém směru) na 64 pravoúhelníkových polí obarvených stejně jako kla-
sická šachovnice. Vzdálenosti mezi sousedními rovnoběžkami mohou být různé,
proto rozměry pravoúhelníků se mohou navzájem lišit, avšak poměr obsahů li-
bovolného bílého pole ku obsahu libovolného černého pole není větší než 2 : 1.
Určete, jaký je největší možný poměr součtu obsahů všech bílých polí ku součtu
obsahu všech černých polí.

(4 body)

2. Prostor je vyplněn shodnými neprotínajícími se krychlemi. Rozhodněte, zda pro
každou z těchto krychlí existuje vždy jiná krychle, s níž má společnou stěnu.

(6 bodů)

3. Na stole leží n > 2 hromádek, z nichž v každé je jeden ořech. Každý ze dvou hráčů
(střídavě) v každém tahu vybere dvě hromádky obsahující vzájemně nesoudělný
počet ořechů a obě hromádky spojí. Vyhrává ten z hráčů, který učiní poslední
tah. Pro každé n určete, který z obou hráčů může vyhrát bez ohledu na strategii
svého soupeře.

(6 bodů)

4. Je dán lichoběžník ABCD , který není rovnoramenný. Kružnice opsaná trojúhel-
níku BCD protíná přímku AC v bodě A1 (A1 6= C). Podobně jsou zavedeny
a označeny body B1, C1, D1. Dokažte, že čtyřúhelník A1B1C1D1 je rovněž li-
choběžník.

(6 bodů)

5. Je dána číselná posloupnost a1, a2, a3, . . ., v níž a1 = 1 a každé an (n > 1)
je definováno pomocí an−1 následujícím způsobem: Dává-li největší lichý dělitel
čísla n při dělení čtyřmi zbytek 1, je an = an−1+1. Jestliže však totéž číslo dává
při dělení čtyřmi zbytek 3, je an = an−1 − 1. Dokažte, že v této posloupnosti se
každé přirozené číslo vyskytuje nekonečněkrát.

(Počáteční úsek této poslupnosti je 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, . . . )
(8 bodů)

6. Je dán polynom P (x) s reálnými koeficienty takový, že rovnice P (m)+P (n) = 0
má nekonečně mnoho řešení v oboru celých čísel. Dokažte, že funkce y = P (x)
má středově souměrný graf.

(9 bodů)

7. Test je sestaven 30 otázek, z nichž každá má 2 možné odpovědi (správnou a
chybnou). Při každém svém pokusu (odpovědět správně na otázky testu) od-
poví Viktor současně na všechny otázky testu a vzápětí je mu sdělen počet jeho
správných odpovědí. Rozhodněte, zda Viktor může v dalších pokusech upravit
své odpovědi tak, aby měl záruku správně zodpovězených všech otázek ve svém
testu, a to nejpozději

a) po 29. pokusu (ve 30. pokusu odpověděl na všechny otázky již správně),
(5 bodů)

b) po 24. pokusu (ve 25. pokusu odpověděl na všechny otázky již správně).
(5 bodů)

(Viktor na počátku neví, které odpovědi jsou správné; dále používá stejný test.)



30. TURNAJ MĚST – podzimní část

(Kategorie JUNIOR – soutěžní úlohy)

1. Na čtvercové šachovnici 100 × 100 je umístěno 100 dam, z nichž žádné dvě se
vzájemně neohrožují. Dokažte, že v každém ze čtyř čtverců 50×50 při vrcholech
šachovnice se nachází aspoň jedna dáma. (Dáma je šachová figura, která ohrožuje
všechna pole v řádku, ve sloupci i na obou diagonálách, které mají společné pole,
na němž dáma stojí.)

(4 body)

2. Uvažujme čtyři kameny, jejichž hmotnosti v gramech jsou dány čtyřmi přiroze-
nými čísly. Rovnoramenné váhy s miskami ukazují, které závaží je těžší a o kolik
gramů se liší hmotnosti závaží na obou miskách. Rozhodněte, zda je možno po-
mocí čtyř vážení na těchto vahách určit hmotnosti všech čtyř kamenů, víte-li, že
váhy mohou být zatíženy chybou 1 gramu, a to nejvýše při jednom z vážení.

(6 bodů)

3. Pavel sestrojil v trojúhelníku ABC jeho těžnici AD. Poté Radkovi sdělil, jakou
délku má strana AC a těžnice AD. Na základě těchto údajů Radek dokázal, že
úhel CAB je tupý a úhel DAB je ostrý. Určete hodnotu podílu |AD|/|AC| (a
dokažte pro takový trojúhelník Radkovo tvrzení).

(6 bodů)

4. Baron Prášil říkal, že má mapu země Oz s pěti městy. Každá dvě města jsou
na ní spojena cestou neprocházející žádným z ostatních měst. Každá z těchto
cest protíná na mapě nejvýše jednu jinou cestu (a to nejvýše jedenkrát). Cesty
jsou na mapě obarveny buď žlutou, nebo červenou barvou. Půjdeme-li po hranici
každého z měst, střídají se barvy všech čtyř cest, které z tohoto města vycházejí,
tj. žlutá, červená, žlutá, červená. Rozhodněte, zda Baron Prášil mluvil pravdu.

(6 bodů)

5. Jsou dána kladná reálná čísla a1, . . . , an, pro něž platí a1 + a2 + . . . + an ≤ 1
2 .

Dokažte, že platí (1 + a1)(1 + a2) . . . (1 + an) < 2.
(8 bodů)

6. Je dán trojúhelník ABC, který není rovnoramenný. Jeho strany AC a BC jsou
základnami rovnoramenných trojúhelníků AB′C a CA′B, jejichž úhly při základ-
nách mají velikost ϕ, a které jsou vně připsány odpovídajícím stranám daného
trojúhelníku. Kolmice z vrcholu C k přímce A′B′ protíná osu strany AB v bodě
C1. Určete velikost úhlu AC1B.

(9 bodů)

7. Je dána číselná posloupnost a1, a2, a3, . . ., v níž a1 = 1 a každé an (n > 1)
je definováno pomocí an−1 následujícím způsobem: Dává-li největší lichý dělitel
čísla n při dělení čtyřmi zbytek 1, je an = an−1+1. Jestliže však totéž číslo dává
při dělení čtyřmi zbytek 3, je an = an−1 − 1. Dokažte, že se v této posloupnosti

a) číslo 1 vyskytuje nekonečněkrát,
(5 bodů)

b) libovolné přirozené číslo vyskytuje nekonečněkrát.
(5 bodů)

(Počáteční úsek této poslupnosti je 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, . . . )


