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4. ročník
1. Uvažujme rovinný
√ mechanismus, který je tvořen třemi tuhými tyčemi AB, BC a CD. Délky tyčí jsou
|AB| = |CD| = 2a, |BC| = 2a. Ve všech bodech A, B, C, D je rotační kloub, který umožňuje rovinný
pohyb tří tyčí. Body A = [−a, 0] a D = [a, 0] (a > 0) zůstávají při pohybu mechanismu na místě. Uprostřed
tyče BC uvažujme bod E. Bod E může při pohybu mechanismu opisovat dvě křivky.
a) Sestavíme-li mechanismus podle Obrázku 1, pak bod E bude opisovat křivku, která je velmi jednoduchá. Hledanou křivku nakreslete a napište její rovnici.
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Obrázek 1: K zadání příkladu 1a)
b) Sestavíme-li mechanismus podle Obrázku 2, pak bod E bude opisovat křivku, která již tak známá
není.
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Obrázek 2: K zadání příkladu 1b)

Napovíme vám, že pro body této křivky platí:
– Součin vzdáleností od dvou pevných bodů (=ohnisek) je roven konstantě.
– Tato ohniska se nacházejí na přímce AD.
I tuto složitější křivku nakreslete a určete její rovnici.
2. Mějme nekonečně velký čtverečkovaný papír se vzdáleností linek ve vodorovném i svislém směru rovnou 1.
Mějme kulatou minci o poloměru r = 14 , kterou náhodně házíme na čtverečkovaný papír (na každé místo
může dopadnout se stejnou pravděpodobností).
a) Jaká je pravděpodobnost, že mince leží na dvou různých linkách?
b) Jaká je pravděpodobnost, že mince leží alespoň na jedné lince?
c) Jaká je pravděpodobnost, že mince leží na průsečíku dvou linek?
3. Hudební oktáva se skládá z 12 půltónů, které se potom v další oktávě opakují. Každý půltón má na
klavíru svoji klávesu. Celá klaviatura má 88 kláves. V současnosti se v evropské hudbě používá nejčastěji
tzv. rovnoměrně temperované ladění. Tzn. tón, který leží o oktávu výše než druhý tón, má oproti němu
dvojnásobnou frekvenci. Ostatní půltóny vznikly rozdělením oktávy na 12 stejných intervalů - tj. frekvence
dvou sousedních půltónů jsou v poměru dvanáctá odmocnina ze dvou ku jedné.
Vypočítejte frekvenci nejnižšího a nejvyššího tónu klavíru, když víte, že základní tón a1 (tedy komorní a)
má od roku 1939 frekvenci 440,00 Hz a je to 49. klávesa klaviatury počítáno od nejnižší.

4. Magický čtverec je čtvercové schéma o n řádcích a n sloupcích, do kterého jsou vepsána libovolná (předem
pevně daná) přirozená čísla a1 , a2 , . . . , an2 . Pravidlo pro vepsání čísel a1 , a2 , . . . , an2 je takové, že součet
čísel v každém řádku, každém sloupci i na obou hlavních diagonálách je stejný. Tomuto součtu říkáme
konstanta čtverce a značíme ho S. Pro n liché musí být S dělitelné n. Ukažte, že pro pevně dané n = 3
a pevně danou konstantu čtverce S, je prostřední prvek čtverce pevně určený.
5. Matematickou indukcí dokažte, že pro všechna přirozená čísla n = 1, 2, . . . existuje n-ciferné číslo, jehož
všechny cifry jsou liché a jež je dělitelné 5n .
6. Karel má kouzelnou fixu a kouzelnou truhlu, která má všechny hrany červené, což znamená, že je zamčená.
Truhla má tvar pravidelného šestibokého hranolu. Kouzlo fixy spočívá v tomto: Pokud s ní Karel přejede
po hraně truhly, tak se hrana přebarví podle následujícího schématu. Červená hrana se změní na zelenou,
zelená na žlutou a žlutá se změní na červenou. Pokud se Karlovi podaří přebarvit všechny hrany truhly
z červené na zelenou, aniž by fixa opustila hranu truhly, pak se truhla odemkne. Je možné truhlu tímto
způsobem odemknout? Zdůvodněte.
7. Uvažujme všechny pravoúhlé trojúhelníky s přeponami kolmými k ose x a s vrcholy na parabole y 2 = 2px,
kde p > 0. Dokažte, že výška na přeponu je u všech těchto trojúhelníků shodná. (Výškou zde rozumíme
vzdálenost mezi vrcholem a patou kolmice, která tímto vrcholem prochází.)
8. Určete pravděpodobnost, že dvě náhodně vybraná přirozená čísla jsou nesoudělná. Pravděpodobnost stačí
zapsat ve formě vzorce.
9. Jeden dělník vykope jámu za jednu hodinu. Dva stejně zdatní dělníci by ji tedy teoreticky vykopali za půl
hodiny, ovšem jáma je natolik malá, že si navzájem zavazí. Uvažujme tedy, že příchodem druhého dělníka
se efektivita prvního dělníka sníží na polovinu. Třetí dělník sníží efektivitu oběma předchozím dělníkům
opět na polovinu a tak dále. Příchodem každého dalšího dělníka se efektivita všech předchozích sníží na
polovinu oproti stavu, který je před příchodem tohoho dělníka.
Rádi bychom měli jámu vykopanou co nejdříve, proto si pozveme nekonečně mnoho dělníků. Za jak dlouho
těchto nekonečně mnoho dělníků jámu vykope?
10. Načrtněte graf funkce y = e[sin x] .
Poznámka: e je základ přirozeného logaritmu. y = [x] je funkce „celá část čísla xÿ, která každému reálnému
číslu přiřazuje největší celé číslo, které je menší nebo rovno číslu x. Graf funkce y = [x] je na Obrázku 3.
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Obrázek 3: Graf funkce y = [x]
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