
Prvočísla
3. podzimní série Termín odeslání: 5. prosince 2022

Prvočíslem rozumíme přirozené číslo větší než jedna, které je dělitelné jen jedničkou
a sebou samým.

Úloha 1. (3 body)
Dvojka slaví narozeniny a na oslavu si pozvala prvních osm lichých prvočísel (tedy 3,
5, 7, 11, 13, 17, 19 a 23). Pomozte dvojce rozesadit všech osm hostů okolo kulatého
stolu tak, aby byl rozdíl každých dvou sousedních čísel celočíselnou mocninou dvojky.

Úloha 2. (3 body)
Žirafa přinesla Michalovi přirozené číslo n ≥ 3. Michal si poté pro všechna lichá
prvočísla p ≤ n zapsal číslo n − p a zjistil, že mu vychází samá prvočísla. Určete,
která n mu mohla žirafa přinést.

Úloha 3. (3 body)
Ben, Peťo a Zdeněk si každý mysleli prvočíslo. Zjistili, že součin jejich myšlených
čísel je devatenáctkrát větší než jejich součet. Určete, jaké všechny trojice prvočísel
mohli mít na mysli.

Úloha 4. (5 bodů)
Nalezněte všechny trojice prvočísel p, q, r takové, že p4+q4+r4−3 je také prvočíslo.

Úloha 5. (5 bodů)
Matouš vyrábí posloupnost přirozených čísel. Jako počáteční člen zvolí nějaké přiro-
zené a1 ≥ 2 a poté opakuje následující kroky: jako pn označí nejmenšího prvočísel-
ného dělitele čísla an a následně spočte an+1 = an + an

pn
. Dokažte, že ať už Matouš

zvolil a1 jakkoliv, od nějakého indexu K budou všechna n ≥ K splňovat an+3 = 3an.

Úloha 6. (5 bodů)

Určete, pro která prvočísla p jsou p+1
2 i p2+1

2 druhé mocniny celých čísel.

Úloha 7. (5 bodů)
Venďa našla prvočíslo p a přirozené číslo n ≥ 2 taková, že p − 1 je násobkem n a
zároveň je n6− 1 násobkem p. Dokažte, že alespoň jedno z čísel p−n a p+n muselo
být druhou mocninou celého čísla.



Úloha 8. (5 bodů)
Buď p prvočíslo. Dokažte, že součin1

p−1∏
k=1

k2k−p−1

je přirozené číslo.
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Úloha 1. (5 bodů)
V rovině leží shodné mnohoúhelníky A a B tak, že každý vrchol A leží uvnitř nebo
na obvodu B. Musí všechny vrcholy A a B splývat?

Úloha 2. (5 bodů)
V rovině je n modrých a n červených přímek, přičemž žádná dvojice z nich není
rovnoběžná. Dokažte, že existuje kružnice, na níž leží právě 2n− 1 bodů z modrých
přímek a právě 2n− 1 bodů z červených přímek.

Úloha 3. (5 bodů)
Pro n ≥ 4 nazveme vnitřní2 diagonálu n-úhelníku dělící, jestliže se po smazání
jejích koncových vrcholů obvod n-úhelníku rozpadne na dvě části, z nichž každá má
alespoň n

3 − 1 vrcholů. Dokažte, že každý n-úhelník má dělící diagonálu.

2

4

1Symbolem
∏
značíme součin, například

5∏
k=1
(2k + 1) = 3 · 5 · 7 · 9 · 11.

2Diagonálu nazýváme vnitřní, jestliže až na krajní body leží celá uvnitř mnohoúhelníku.



Communication
4th autumn series Date due: 9th January 2023

Pozor, u této série přijímáme pouze řešení napsaná anglicky!

Problem 1. (3 points)
A group of 26 pupils went to Matfyz. Every pupil is either always telling the truth or
always lying. On their way there they went in pairs and everyone said “My partner
is a liar.” Could they have rearranged themselves in pairs, so that everyone said “My
partner is always telling the truth”?

Problem 2. (3 points)
Petr, Denisa and Markéta are playing a game. First, Denisa tells Petr seven positive
integers whose sum is 100. Petr then tells Markéta the fourth highest of them and
Markéta has to guess all seven numbers. The girls win if Markéta guesses all numbers
correctly, but they cannot discuss their strategy beforehand. Which numbers should
Denisa choose in order to win?

Problem 3. (3 points)
There are n piglets and each of them created one unique meme. One piglet can send
a message to another containing all memes he currently knows. How many messages
must be sent so that every piglet knows every meme?

Problem 4. (5 points)
Twenty teams competed in a tournament. On the first day, each team played (exactly)
one game against one of the other teams. On the second day, every team played one
game again, but this time against a different opponent. Prove that on the third day
of the tournament, we can still choose ten teams such that no two of them played
together before.

Problem 5. (5 points)
Distances between pairs of cities in PraSestan are unique.3 Out of each city, an
airplane departs to its nearest neighbor. Find the maximum number of airplanes
which can end up in the same city.

3PraSestan can be represented as a plane where cities are points.



Problem 6. (5 points)
An odd number of teams entered a two-day tournament. On the first day, every team
faced every other team. The next day, they faced every other team again. Results of
the tournament satisfy the following condition: each team lost as many times as it
won and there were no draws. Prove that some half of the matches can be ignored
so that the condition will still hold.

Problem 7. (5 points)
On Christmas Eve, n piglets exchanged some Christmas GIFs. We know that for
each pair of piglets, at least one of them sent the other a Christmas GIF. We also
know that every piglet received a Christmas GIF from exactly one quarter of the
recipients of his Christmas GIFs. Determine all possible values of n.

Problem 8. (5 points)
In the kingdom of Esarpia, there live n peasants. Some pairs of these peasants are
friends4. We say that four peasants a, b, c and d form a friendly square, if the four
pairs {a, b}, {b, c}, {c, d} and {d, a} are friends, but the pairs {a, c} and {b, d} are
not.

King Esarp enacted a decree that a several day long festival is to be held to
celebrate the birthday of his most trusted Archmage. The decree stipulates the
following rules:

• On each day of the festival, a party must be held. Once no more parties can
be held, the festival ends.

• A group of peasants may hold a party, only if they are all friends with
each other and no peasant that does not participate is friends with all the
participants.

• No two parties can have precisely the same set of participants.

Prove that if there are no friendly squares in Esarpia, then the festival can last at
most n(n−1)

2 days.

4Friendship is symmetric.


