Internetová matematická olympiáda - 24. listopadu 2009
2. ročník
1. Na nekonečně velkém čtverečkovaném papíře si zvolte mřížový bod A, který bude počátkem. Nadále se od
bodu A můžete pohybovat pouze doprava nebo nahoru po čtverečkové mříži. Kolika způsoby lze dosáhnout
bodu C[m, n] (m, n > 0)? A kolika způsoby dojdeme z bodu A[0, 0] do bodu B[x, y], kde m < x a n < y,
přes bod C[m, n]?

Obrázek 1: K zadání příkladu 1

2. Ve starobylé vesnici žije blíže neurčený počet mudrců. Každý mudrc má právě jednu manželku. Každý
mudrc ví, zda jsou manželky ostatních mudrců svým mužům věrné, či nikoliv. O věrnosti své manželky
však nic neví. Ve vesnici platí pravidlo, že vždy, když nějaký mudrc zjistí, že mu je jeho žena nevěrná,
musí ji do konce toho dne zabít.
Jednoho dne přijde do vesnice cizinec a napíše na bránu: „Ne všechny manželky mudrců jsou věrné.ÿ
Ponechejme stranou, jak to zjistil, a předpokládejme, stejně jako mudrcové, že je tato informace pravdivá.
První den se nestalo nic. Druhý den se nestalo nic. A tak dále, třetí, čtvrtý, pátý ani šestý den se nic
nestalo. Až na konci sedmého dne několik mudrců zabilo své ženy. Kolik žen bylo zabito? Byly zabity
všechny nevěrné manželky?
3. Továrna vyrábí dva druhy hraček – vojáčky a vláčky. Zisk z prodeje jednoho vojáčka je 30 Kč, zisk
z prodeje jednoho vláčku je 20 Kč. K výrobě jednoho vojáčka je potřeba 1 hodina obrábění a 2 hodiny
dokončování, k výrobě jednoho vláčku je potřeba 1 hodina obrábění a 1 hodina dokončování. Kapacita
obrábění je 80 hodin týdně, kapacita dokončování je 100 hodin týdně. Kolik se má v továrně za týden
vyrobit vojáčků a vláčků, jestliže se má maximalizovat zisk? Jak velký tento zisk bude za týden?
4. „A kolik je tvým třem synům vlastně let?ÿ zeptal se matematik kamaráda. Ten chtěl matematika potrápit,
a tak odpověděl: „Když znásobím jejich věk, dostanu číslo 36.ÿ Matematik se na chvíli zamyslel a řekl: „Ale
z toho přece jejich věk určit nemohu, musíš mi říci něco bližšího.ÿ Kamarád jeho žádost splnil: „Součet
jejich stáří se rovná číslu domu, před nímž stojíme.ÿ Matematik se znovu na chvíli zamyslel a otázal
se: „Nemůžeš mi říci ještě nějakou podrobnost?ÿ „Ale ano,ÿ odpověděl kamarád, „Nejstarší Pavel slaví
narozeniny v létě a ti dva mladší na podzim.ÿ „Tak to mně stačí,ÿ odpověděl matematik. Stačí to i vám
k odpovědi? Kolik let je každému synovi?
5. Kolik má číslo 20092009 cifer?
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6. Zakreslete do souřadného systému kružnici se středem v bodě S = [0, 0] a poloměrem 2 jednotky, je-li
vzdálenost bodů A = [a1 , a2 ] a B = [b1 , b2 ] definována takto:
s
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a) d(A, B) =
(ai − bi )2 ≡ (a1 − b1 )2 + (a2 − b2 )2 ,
i=1

b) d(A, B) = max |ai − bi | ≡ max{|a1 − b1 |, |a2 − b2 |},
i=1,2

c) d(A, B) =

2
P

|ai − bi | ≡ |a1 − b1 | + |a2 − b2 |.

i=1

Poznámka: Kružnice je množina bodů M v rovině, které od středu S mají konstantní vzdálenost rovnou
poloměru r, tj. d(M, S) = r.
7. Zadání: Dokažte následující nerovnost
( a1

27
≤ a2 + b2 + c2
+ 1b + 1c )2

pro ∀a, b, c ∈ N.

8. Na oslavu jsou pozvány manželské páry. Při slavnostní večeři usadíme hosty tak, aby dámy seděly na jedné
straně obdélníkového stolu a pánové seděli naproti nim. (Předpokládejme, že podél jedné strany stolu je
právě n míst na sezení.) Žádný z manželů ovšem nesmí sedět naproti vlastní partnerce. Kolik možností na
rozsazení má hostitel na večírku, kde je n párů?
9. Zkuste si „kouzloÿ s kalkulačkou. Vyberte si libovolný úhel nejlépe v radiánech, například x0 = 1, 2. Na
kalkulačce si spočítejte jeho kosinus, dále určete kosinus vašeho výsledku a toto proveďte ještě několikrát
(zkuste například 30krát). Provedete tedy operaci cos (cos (. . . cos (cos (x0 )))) .
Výsledky na displeji se budou blížit k jednomu určitému číslu. Pokud si tento pokus vyzkoušíte ještě
několikrát, tak brzy zjistíte, že nezáleží na velikosti úhlu, se kterým jste začali.
Pomocí grafu funkce kosinus vysvětlete tuto záhadu.
10. Televizní soutěž probíhá následujícím způsobem: Soutěžící má před sebou troje zavřené dveře. Za jedněmi
z nich je nové auto, za zbývajícími je jen koza. Soutěžící si zvolí jedny dveře a na závěr soutěže dostane
to, co je za nimi. Soutěžící samozřejmě neví, co které dveře skrývají, a musí tedy volit náhodně.
Poté, co si soutěžící vybere svoje dveře, moderátor pořadu otevře jedny ze zbývajících dveří. Vždy ty, za
kterými je koza, protože moderátor ví, co které dveře skrývají. Moderátor dá nyní soutěžícímu možnost
změnit svoji původní volbu a vybrat si jiné dveře.
Předpokládejme, že soutěžící chce auto. Je tedy pro něj z hlediska pravděpodobnosti výhodnější ponechat
si svoji první volbu? Nebo je výhodnější svoji původní volbu po zásahu moderátora změnit? Nebo je
pravděpodobnost, že získá auto v obou případech stejná?
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