
Historky ze školní jídelny
1. podzimní série Termín odeslání: 30. září 2019

Úloha 1. (3 body)

Při pohledu na zmenšující se porce masa ve školní jídelně Pavla napadlo, jestli by nešlo nahradit
každé z písmen M, A, S, O číslicí (ne nutně každé jinou) tak, aby platilo:
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Poraďte mu, jak na to.

Úloha 2. (3 body)

Terka se pohybuje po trojúhelníkové podlaze jídelny tvořené 25 dlaždičkami jako na obrázku. Začíná
na horní dlaždičce a vždy může přejít na dlaždičku sousedící hranou. Nesmí ale dvakrát vstoupit na
stejnou dlaždičku ani chodit směrem nahoru. Kolika způsoby může Terka doskákat na prostřední
dlaždičku ve spodní řadě?

Podlaha jídelny se zakreslenou jednou možnou cestou.

Úloha 3. (3 body)

Po obvodu talíře je napsáno 2018 celých čísel se součtem 1. Martínek zkoumá souvislé úseky tvořené
1 až 2017 čísly. Úsek nazývá nemastný, pokud má kladný součet. V opačném případě mu říká
neslaný. Ukažte, že nemastných úseků je stejně jako neslaných.

Úloha 4. (5 bodů)

Ve frontě na oběd stojí n lidí, z nichž někteří jsou pravdomluvní a ostatní lháři. Pravdomluvní
vždy mluví pravdu a lháři vždy lžou. Každý z nich tvrdí, že před ním je více lhářů než za ním
pravdomluvných. Určete, kolik stojí ve frontě lhářů.



Úloha 5. (5 bodů)
Na stole leží n hromádek oschlých knedlíků. Na začátku tvoří každou hromádku jeden knedlík.
Kuchařka si v každém kroku vybere dvě hromádky a spojí je do jedné. Za spojení hromádek
obsahujících x a y knedlíků dostane kuchařka x · y korun. Kolik si může kuchařka nejvýše vydělat
postupným splácáním všech knedlíků na jednu hromadu?

Úloha 6. (5 bodů)
V písmenkové polévce plave sedm různých lichých prvočísel. Malý Kubíček si myslel, že pro každou
dvojici p, q prvočísel z polévky platí, že zbylých pět prvočísel dělí hodnotu p8 − q8. Ukažte, že se
Kubíček spletl.

Úloha 7. (5 bodů)
Anička si do ovesné kaše nakreslila rovnostranný trojúhelník ABC a označila M střed strany AB.
Přišel Fíla a nakreslil na stranu AC bod D a na stranu BC bod E tak, aby |^DME| = 60◦.
Ukažte, že platí |AD|+ |BE| = |DE|+ 1

2 |AB|, ať už Fíla vybral body jakkoli.

Úloha 8. (5 bodů)
Na 2n stolech školní jídelny po obědě zbyly hromádky rýže. Školník s uklízečkou hrají následující
hru. Pravidelně se střídají v tazích, přičemž školník začíná. Hráč na tahu si musí zvolit některých
n neprázdných stolů a z každého z nich sníst libovolný nenulový počet zrnek rýže (nemusí ze všech
stolů sníst stejný počet). Kdo nemůže táhnout, prohrál. V závislosti na počtu stolů a zrnek rýže
na nich určete, kdo má vyhrávající strategii.


