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Matematika je freškůlin!

Matematikové, tedy i vy a já, jsou někdy ostatními nazýváni suchary bez
smyslu pro humor. Může to být z jejich strany závist, protože většinou tito
lidé nedokáží pochopit, proč sto mínus deset procent plus deset procent není
sto. Obchodujte s nimi! Stejně tak jim někdy nevysvětlíte, že sice máme
pravý úhel, ale levý už neexistuje, a že rovnice mívá kořen, někdy i více,
ale nemá větve. Když pak takovou pop hvězdu slyším v televizi se téměř
chlubit, že z matematiky propadala už ve třetí třídě, mám na rtu úsměv.
Snad ani ne pohrdavý, ale lítostný.

Zato někteří matematikové mě dokážou pořádně pobavit. Takový Pierre de
Fermat ! Mnohé ze svých výsledků si nechal pro sebe a matematikové je pak
dlouhé roky a desetiletí luštili a znovu dokazovali. Až na jeden, tzv. Velkou
Fermatovu větu. V jednom výtisku matematické knihy, kterou měl doma,
byla po jeho smrti nalezena poznámka: „Je nemožné nalézt pro n > 2 taková
přirozená čísla a, b, c, aby platilo an + bn = cn. Mám skutečně nádherný
důkaz tohoto tvrzení, ale tento okraj je příliš úzký na to, abych jej zde uvedl.ÿ
A pak si umřel.

Narozdíl od mnoha jeho dalších podobných legrácek se tuto větu nepodařilo
dokázat a z důkazu se stala prestižní záležitost. Ještě sto let po jeho smrti
existovaly důkazy pouze pro n rovno 3 a 4. Postupně mecenáši vypisovali
prémie a nadšenci soupeřili. První důkaz předvedl až v roce 1995, více než
tři sta padesát let po Fermatovi, Angličan Andrew Wiles. Ale jeho výpočty
jsou několikastránkové a rozhodně se nejedná o původní „nádherný důkazÿ
Pierra de Fermata. . . Po dlouhých diskusích jsme tuto úlohu do našeho šam-
pionátu nezařadili ani my.

Nebo jiný filuta, Leonhard Euler. Ve městě Královci, kde řeka Pregel vy-
tváří dva ostrovy, řešil úlohu, zda je možné na procházce přejít všech sedm
mostů, které spojují tyto ostrovy se městem, právě jednou. Trochu si po-
hrál s místními obyvateli – když už přes mosty chodily takové zástupy, že
to hraničilo s únosností, tak na nátlak městské rady dokázal, že to možné
není. A zrodila se disciplína zvaná topologie, geometrie bez čísel a rozměrů.

A kdo je potom suchar? Matematikové to nejsou. Matematikové a matema-
tika jsou freškůlin! [fresh cool in]

Bavte se matematikou a vítejte na Wichterlově gymnáziu.

PaedDr. Antonín Balnar, PhD.

ředitel Wichterlova gymnázia
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Kategorie ZŠ 9

Technopárty

Zadání

Na louce, která má tvar pravoúhlého trojúhelníku, se pravidelně o prázd-
ninách koná velkolepá technopárty s oblíbeným DJ. Hudba se line ze tří
reproduktorů, které jsou umístěny ve vrcholech trojúhelníku Z1, Z2, Z3, viz
obr. 1. Dosah zvukového signálu z každého zdroje je 300 m a ideální pokrytí
louky zvukem je na obrázku znázorněno vyšrafovanou částí. Vypočítejte
obsah plochy se špatnou slyšitelností, která je na obrázku nevyšrafovaná.

Obr. 1

Řešení

Protože zdroje mají dosah 300 m, z obrázku vyplývá, že louka má tvar
pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku s délkou odvěsen 600 m. Celý

obsah trojúhelníku je S1 =
6002

2
= 180 000 m2.

Poloměry oblouků mají velikost 300 m, úhel u vrcholu Z1 má velikost 90◦

a velikost úhlů u vrcholů Z2, Z3 je 45◦. Proto vyšrafované části dávají do-
hromady půlkruh. Jeho obsah je

S2 =
π

2
· 3002 = 141 371, 67 m2.

Obsah plochy se špatnou slyšitelností tedy je

S = S1 − S2 = 180 000− 14 137, 67 = 38 628, 33 m2
.
= 3, 8 ha.
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Kategorie ZŠ 9

Spořiví zpěváčci

Zadání

Na škole byl založen malý školní sbor. Žáci se rozhodli, že si měsíčně budou
šetřit na soutěž ve sborovém zpěvu. Začali šetřit v lednu a do konce května
si našetřili částku 49 685 Kč. Každý žák přispíval měsíčně stejnou částkou
v celých korunách. Kolik je ve sboru žáků a jakou částkou měsíčně každý
z nich přispíval?

Řešení

Žáci malého školního sboru šetřili po dobu pěti měsíců stále stejnou částku,
a proto celkovou ušetřenou částku rozdělíme na pět částí, tzn. 49 685 : 5 =
9 937. Každý měsíc tedy uspořili 9 937 Kč.

Protože žáci měsíčně přispívali částkou v celých korunách, hledáme vhodný
rozklad čísla 9 937 na součin dvou přirozených čísel, které vyjadřují po-
čet žáků a měsíční příspěvek každého z nich. Rozklad provedeme např. na
základě hledání vhodných dělitelů pomocí znaků dělitelnosti. Můžeme tak
vyloučit dělitele 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a postupným zkoušením dalších dělitelů
dospějeme k prvnímu prvočíselnému děliteli, a to číslu 19. Dostáváme pak
rozklad 9 937 = 523 · 19.
Obdobným způsobem zjistíme, že číslo 523 je prvočíslo – vzhledem k tomu,
že
√
523

.
= 22, 9, stačí vyloučit dělitele 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 a 19. Součin

523 · 19 je tedy jediným celočíselným rozkladem čísla 9 937, a proto také
jediným řešením naší úlohy.

Z kontextu úlohy (jedná se o malý školní sbor) tedy plyne, že číslo 19 od-
povídá počtu žáků a číslo 523 částce (v Kč), kterou každý z nich pravidelně
přispíval.
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Kategorie ZŠ 9

Obal na CD

Zadání

Výtvarník navrhl obal na nové CD skupiny Gothic Songs. Obal má rozměry
128 × 128 mm. Vypočítejte poloměr vepsané kružnice (viz obr. 2), do níž
bude umístěn snímek členů kapely.

Obr. 2

Řešení

Obr. 3

Z pravoúhlého trojúhelníka ABC vyvodíme
podle Pythagorovy věty vztah

(a− r)2 =
(a

2

)2
+ r2,

odkud po úpravě dostáváme

3
4
a2 = 2ar,

a tedy r =
3
8
a.

A protože a = 128 mm, je r = 48 mm.

Moravskoslezský matematický šampionát 11



Kategorie ZŠ 9

Krabička na kalafunu

Zadání

Houslista si ukládá kalafunu do krabičky, kterou si sám vyrobil z obdélníko-
vého kartonu. V každém rohu odstřihl čtverec o straně 5 cm, viz obr. 4.
Vzniklý obrazec, ze kterého krabičku následně složil a slepil, má obsah
260 cm2 a obvod 76 cm. Jaký objem má jeho krabička?

Obr. 4

Obr. 5

Řešení

Rozměry původního obdélníkového kartonu označíme x, y. Obvod vzniklého
obrazce je 76 cm a je evidentně stejný jako obvod původního obdélníku.
Platí tedy

2x+ 2y = 76,

neboli x+ y = 38.

12 Moravskoslezský matematický šampionát



Kategorie ZŠ 9

Obsah vzniklého obrazce je 260 cm2, sestavíme tedy druhou rovnici

260 = x · y − 4 · 5 · 5.

Řešíme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. Po úpravě má tato sou-
stava tvar

38 = x+ y

360 = x · y

Tuto soustavu je možné řešit hledáním rozkladu čísla 360 na součin dvou
přirozených čísel tak, aby jejich součet byl 38.

360 = x · y x+ y = 360
360 = 1 · 360 1 + 360 = 361
360 = 2 · 180 2 + 180 = 182
360 = 3 · 120 3 + 120 = 123
360 = 4 · 90 4 + 90 = 94
360 = 5 · 72 5 + 72 = 77
360 = 6 · 60 6 + 60 = 66
360 = 8 · 45 8 + 45 = 53
360 = 9 · 40 9 + 40 = 49
360 = 10 · 36 10 + 36 = 46
360 = 12 · 30 10 + 30 = 42
360 = 15 · 24 15 + 24 = 39
360 = 18 · 20 18+ 20 = 38

Poslední dvojice čísel vyhovuje řešení.

Původní obdélníkový karton má rozměry 18 cm, 20 cm, a tedy rozměry kra-
bičky jsou 8 cm, 10 cm, 5 cm.

Objem krabičky na kalafunu je proto V = 8 · 10 · 5 = 400 cm3.
Poznámka: Soustavu lze řešit také dosazovací metodou, která po úpravě vede
ke kvadratické rovnici.

Moravskoslezský matematický šampionát 13



Kategorie ZŠ 9

Cena keyboardu

Zadání

Ceny tří druhů keyboardů v jedné bratislavské prodejně hudebních nástrojů
byly v poměru 7 : 6 : 5. Po přecenění jsou v poměru 6 : 5 : 4, přičemž celková
cena za všechny tři keyboardy se nezměnila. Cena jednoho z těchto tří druhů
se přitom zvýšila o 12 euro. Jaká byla jeho původní cena?

Řešení

Původní poměr cen keyboardů upravíme na jiný tvar

7 : 6 : 5 =
7
18
:
6
18
:
5
18
=
35
90
:
30
90
:
25
90

.

Poměr cen po přecenění rovněž upravíme na stejný tvar

6 : 5 : 4 =
6
15
:
5
15
:
4
15
=
36
90
:
30
90
:
24
90

.

Z porovnání obou poměrů je vidět, že po přecenění se cena prostředního
keyboardu nemění, cena třetího keyboardu klesne. Tedy se zvětší cena prv-
ního keyboardu. Zvýšení ceny o 12 euro z původní ceny představuje rozdíl
členů obou poměrů odpovídajících cenám prvního keyboardu, tj.

36
90

− 35
90
=
1
90

, což odpovídá částce 12 euro.

Celková cena za všechny tři keyboardy je 12 · 90 = 1080 euro. Cena prvního
keyboardu je

35
90
z celku, což představuje 35 · 12 = 420 euro.

Původní cena keyboardu před zdražením tedy byla 420 euro.

Pro kontrolu ještě uveďme původní ceny všech tří keyboardů v eurech – 420;
360; 300 a též ceny po přecenění – 432; 360 a 288 euro.

14 Moravskoslezský matematický šampionát



Kategorie SŠ 3

Těžká skladba

Zadání

Sylva, virtuozka na saxofon, potřebuje nacvičit 10 těžkých taktů. Neví ale,
jak si má cvičení rozvrhnout: má cvičit každý takt zvlášť? Nebo má nacvi-
čit první dva, pak třeba další tři a pak zbylých pět? Nebo . . . Kolik má
možností, jestliže takty cvičí postupně a nepřehazuje je mezi sebou?

Řešení

a) Úvahou

Sylva zahraje první takt a pak buď pokračuje druhým taktem nebo procvi-
čuje ten první. Po odehrání druhého taktu má v obou případech zase dvě
možnosti. Vždy se takto mezi takty rozhoduje ze dvou možností.

Kdyby měla nacvičit například čtyři takty, měla by 2 · 2 · 2 = 8 možností:
1,1,1,1 (cvičí každý takt zvlášť)
1,1,2 (první dva takty zvlášť, pak další dva najednou)
další možnosti jsou: 1,2,1 2,1,1 2,2 1,3 3,1
4 (všechny najednou)

Taktů je deset, „mezerÿ mezi nimi devět. Devětkrát si volí ze dvou možností,
celkově je to tedy 2 · 2 · 2 · · · · · 2 = 29 = 512 možností.

b) Kombinatorické řešení

Mezi jednotlivými takty je devět mezer. Každá tam buď je nebo není, tzn.
tvoříme variace s opakováním deváté třídy ze dvou prvků. Počet možností
je 29 = 512.

Moravskoslezský matematický šampionát 15



Kategorie SŠ 3

Rychlost zvuku

Zadání

V odborné laboratoři výzkumného ústavu se v extrémních podmínkách tes-
tuje nový typ přijímače zvuku, který má být instalován do moderních na-
hrávacích studií.

Testování spolehlivosti a kvality se kromě jiného provádí také následujícím
způsobem. Akustický signál přichází z reproduktoru do přijímače dvěma
cestami, jejichž délky se od sebe liší o dva metry. Frekvence zvuku z vysílače
se spojitě zvyšuje a jeho intenzita v přijímači nabývá postupně maxima a
minima. Maximum bylo zjištěno při frekvenci 640 Hz a následující maximum
při frekvenci 800 Hz. Vypočítejte rychlost zvuku, která odpovídá uvedeným
testovacím podmínkám.

Řešení

f1 = 640 Hz, f2 = 800 Hz, d = 2 m, v =?

Pro vznik interferenčních maxim musí být dráhový rozdíl vlnění roven sudému
násobku půlvln. Pro interferenční maximum platí tedy podmínka

d = 2k
1
2
λ, pro k = 1, 2, . . .

Po úpravě pak dostaneme d = kλ. Vyjádříme-li vlnovou délku pomocí fázové

rychlosti a frekvence, tzn. λ =
v

f
, dostáváme pro jednotlivá maxima vztahy

– pro první maximum: d = k1
v

f1

– pro druhé maximum: d = k2
v

f2

Ze zadání vyplývá, že maxima následují po sobě, platí tedy k2 = k1 + 1.
Dosazením do vztahu pro druhé maximum dostáváme soustavu dvou rovnic
se dvěma neznámými k1, v

d = k1
v

f1
d = (k1 + 1)

v

f2
.

16 Moravskoslezský matematický šampionát



Kategorie SŠ 3

Z první rovnice vyjádříme k1, tj. k1 =
df1
v
a dosadíme do druhé rovnice.

Po dosazení a úpravě dostáváme

d =
df1 + v

v
· v

f2
,

df2 = df1 + v,

odkud v = d(f2 − f1).

Pro konkrétní hodnoty: v = 2 · (800− 640) m · s−1 = 320 m · s−1.
Rychlost akustického signálu za daných testovacích podmínek je 320 m · s−1

Moravskoslezský matematický šampionát 17



Kategorie SŠ 3

Music Festival Logo

Problem

A deltoid with an inscribed circle makes a part of the music festival logo.
The deltoid area on a billboard has 42 dm2, the perimeter of the deltoid is
28 dm. The height of G-clefs on both sides is equal to the circle diameter.
What is the height of the G-clefs?

Obr. 6

Solution

Obr. 7

Let a a b be the sides of the deltoid, denote ρ radius of
an inscribed circle. Note a+ b = 14. The center of the
inscribed circle makes mutual vertex for four triangles
forming our deltoid. All these triangles have altitude ρ.

The area of the deltoid is then

S =
a · ρ
2
+

a · ρ
2
+

b · ρ
2
+

b · ρ
2
=

= (a+ b) · ρ = 14ρ.

Since S = 42 dm2, then ρ = 3 dm. Therefore, the
height of the G-clefs is 6 dm.

18 Moravskoslezský matematický šampionát



Kategorie SŠ 3

Eura a centy

Zadání

Hudební skladatel pan Dvořáček si šel do banky nechat proplatit šek vysta-
vený v eurech. Zmatený bankovní úředník ale při proplacení šeku popletl
eura a centy a to tak, že mu místo počtu eur dal centy a místo centů eura.
Pan Dvořáček si toho všiml až při nákupu notového papíru v hodnotě 50
centů, kdy zjistil, že mu po nákupu zůstalo přesně třikrát tolik, jakou hod-
notu měl šek. Vypočtěte, na jakou hodnotu byl šek vystaven.

Řešení

Hodnotu šeku můžeme vyjádřit vztahem x euro+y centů = (100x+y) centů.
Hotovost vydaná bankovním úředníkem je tedy (100y+x) centů. Po nákupu
zůstalo panu Dvořáčkovi 3(100x+ y) centů.

Za notový papír zaplatil 50 centů, a tedy platí

100y + x− 50 = 3(100x+ y),

neboli 97y = 299x+ 50. Úpravou pak dostáváme

y =
299x+ 50
97

= 3x+
8x+ 50
97

= 3x+
2(4x+ 25)
97

.

Výraz 4x+25 musí být dělitelný 97. Pro nejmenší kladné hodnoty tedy musí
platit, že 4x + 25 = 97, odkud x = 18, y = 56. Při volbě dalších násobků
čísla 97 již vycházejí čísla x a y trojciferná.

Úloha má tedy jediné řešení. Šek byl vystaven na hodnotu 18 euro a 56
centů.

Moravskoslezský matematický šampionát 19



Kategorie SŠ 3

Medailonek Josefiny Duškové

Zadání

Když Wolfgang Amadeus Mozart daroval během svého pobytu v Praze Jose-
fině Duškové kruhový medailonek se svou podobiznou, rozhodla se pěvkyně,
že si nechá vyrobit hrací skříňku s melodii árie Bella mia fiamma, addio,
jejíž obdélníkové víko bude zdobit darovaný medailonek. Do víka skříňky
dále nechala vsadit menší kruhové podobizny jí samotné a jejího manžela.

Obr. 8

Vyjádřete rozměry víka skříňky, jestliže větší podobizna má poloměr 4 cm,
poloměr menších podobizen je roven 3 cm, přičemž všechny kruhové podo-
bizny jsou vepsány do trojúhelníků, jak je znázorněno na obr. 8.

Řešení

Označme |AB| = a, |AD| = b, viz obr. 9.

Zřejmě platí | <) ACD| = | <) BAC|. Jelikož O je střed kružnice vepsané
trojúhelníku ACD, půlí úsečka CO úhel ACD. Podobně úsečka AS půlí
úhel BAC. Odtud plyne rovnost

|<) OCP | = |<) SAB|,

tedy pravoúhlé trojúhelníky CPO a ABS jsou podobné. Platí proto

|PC|
|AB|

=
|PO|
|SB|

, neboli
a− 3

a
=
3
4
.

Úpravou uvedeného vztahu dostáváme a = 12.

20 Moravskoslezský matematický šampionát



Kategorie SŠ 3

(Stejný výsledek získáme, pokud vyjádříme hodnotu tangens vnitřního úhlu
PCO (resp. SAB) trojúhelníku CPO (resp. ABS). Platí totiž

tg(<) PCO) = tg(<) SAB),neboli
3

a− 3
=
4
a
,

odkud a = 12.)

Obr. 9

Hodnotu b lze nalézt více způsoby:

1. způsob: Můžeme opět využít podobnosti, tentokrát trojúhelníků ABC a
STC. Platí totiž

|AB|
|ST |

=
|AC|
|SC|

, tedy
a

4
=

√
a2 + b2

b− 4
.

Po dosazení hodnoty a = 12 a úpravě získáme rovnici√
b2 + 144 = 3(b− 4),

jejímž jediným nenulovým řešením je číslo b = 9.

2. způsob: Použijeme Pythagorovu větu v trojúhelníku STC. K tomu je
třeba vyjádřit hodnotu |TC|.
Z rovností úseků na tečnách vedených z bodu C k menší kružnici plyne, že
|CR| = |CP | = a−3. Podobně pak |AR| = |AQ| = b−3 a |AT | = |AB| = a
(rovnost úseků na tečnách vedených z bodu A k jednotlivým kružnicím).
Můžeme tedy psát

|CT | = |AR|+ |RC| − |AT | = b− 3 + a− 3− a = b− 6.

Moravskoslezský matematický šampionát 21



Kategorie SŠ 3

Nyní už z Pythagorovy věty dostáváme rovnici

(b− 4)2 = 42 + (b− 6)2,

jejímž řešením je b = 9.

Víko hrací skříňky Josefiny Duškové má tedy rozměry 24× 9 cm.
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Poznámky
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