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4.leták

Jarní soustøedìní
Milý úèastníku,
zima je teï v plném proudu, ale i ta se brzo bude

hýlit ke kon i. Nesmutni

ale, místo ly¾ovaèek na horá h jsme pro Tebe pøipravili nì o mnohem lep¹ího

...

elý h 6 dní zábavy a poznání na jarním KoKoSovém soustøedìní, které bude

probíhat od 20. do 25. bøezna jako v¾dy v budovì Domova mláde¾e pøi Gymnáziu
Mikulá¹e Koperníka v Bílov i, a to pod pedagogi kým dohledem za organiza e
studentù gymnázia. Bìhem soustøedìní na tebe èeká kromì spousty nový h kamarádù i plno skvìlý h her a pøedná¹ek z matematiky, fyziky èi

hemie a pokud se

nám po¹tìstí pìkné poèasí, mo¾ná probìhne i astronomi ké pozorování!
Cena, pro leto¹ek stanovená na 500 Kè, zahrnuje ve¹kerý program vèetnì
stravy a ubytování. Pokud má¹ jakékoliv otázky, neváhej se obrátit na ná¹ email

gmkkokosseznam. z , kde Ti rádi v¹e hno vysvìtlíme. Pokud je Ti v¹e jasné,
neváhej a vyplò na¹i internetovou pøihlá¹ku, kterou na jde¹ na na¹i h webový h
stránká h kokos.gmk. z. Poté,

o ji obdr¾íme, Ti do nìkolika dnù za¹leme email

s podrobnými informa emi.
Tì¹íme se na Tebe!

Organizátoøi

Zadání úloh

Kdy¾ se Alois zeptal Bìtky, jestli by ne htìla o víkendu pøespat ve ¹kole, myslela si,
¾e se musel totálnì zbláznit. Kdo by htìl zùstávat bìhem volna ve ¹kole? Alois jí hned
vysvìtlil, ¾e jde o soustøedìní matematikù, které si star¹í ¾á i pøipravují pro ty mlad¹í.
V plánu jsou pøedná¹ky, hry i matemati ké soutì¾e.
Nejdøíve byla Bìtka skepti ká, ale nakone se rozhodla zúèastnit se, proto¾e stejnì
nemìla o víkendu o dìlat. Alois se radoval, ¾e tam bude i nìkdo ze ¹koly, vìt¹ina
úèastníkù mìla tento rok být odjinud a kdo ví, o to bude za lidi.
Ve ètvrtek veèer dorazili Bìtka a Alois k internátu gymnázia, kde je organizátoøi uvítali a odvedli na pokoje. Bìtka mìla tøi spolubydlí í: Terku, Zuzku a Aïu. Holky mìly
na pokoji jednu volnou postel, která se po vzájemné dohodì stala spoleèným odkladným
prostorem.
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Zuzka si na spoleènou postel hodila batoh. Ten dopadl se stra¹livým zavrzáním a
v¹e hny vydìsil. þCo v tom táhne¹?ÿ zeptala se Terka. þJenom obleèení a se¹ity, ni ,
o by mohlo vrzat.ÿ
Bìtka zkusila zmáèknout matra i a zavrzání se ozvalo
znova. þTo bude tou matra í, holky.ÿ V rám i vìde kého bádání se spolubydlí í rozhodly, ¾e postel rozpitvají,
aby zjistily, o vydává ty stra¹né zvuky. ®ádný svìtoborný objev se v¹ak nekonal, proto¾e zjistily, ¾e je to
jen stará pru¾inová matra e.
Úloha 1. (8 bodù):
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Uprostøed vìde kého bádání je pøistihl Kuba, hlavní organizátor. Vyhuboval jim, ¾e páøou na internátu matra e a
poslal je do kulturní místnosti, kde se konalo o iální zahájení. Úèastníkùm zde bylo vysvìtleno, o se bude o víkendu
dít, jak bude v¹e organizováno a o se smí dìlat a hlavnì o
se dìlat nesmí, napøíklad párání matra í.
Na dobrou no si organizátoøi pøi hystali jednodu hou
rozehøíva í úlohu.
Úloha 2. (7 bodù):

Na tabuli jsou napsána èísla od jedné do dva etinásobku

¹estého nejmen¹ího prvoèísla. Urèete souèet v¹e h vypsaný h sudý h èísel.

Druhý den ráno snídaly holky jenom jogurt. Jako trest za nièení matra í nedostaly
rohlíky.
þTo máme být elý den o hladu?ÿ zoufala Aïa.
þNeboj, obìd je hned po pøedná¹ká h, ÿ utì¹ovala ji Terka.
þA jak se mám asi soustøedit na pøedná¹ky, kdy¾ mi bude elou dobu kruèet v bøi¹e?ÿ
þNa to jste mìly myslet, ne¾ jste zaèaly párat, o vám pøi¹lo pod ruku,ÿ ozvalo se
od organizátorského stolu.
þByla to jenom jedna matra e! A naví to bylo pro vìdu!ÿ
þNo to urèitìÿyy
þNe hte to být holky,ÿ uklidòovala situa i Bìtka, þ jednu men¹í
snídani pøe¾ijeme.ÿ
þHele, kdo jsou ti dva klu i, kteøí poøád øíkají náhodná èísla?ÿ ukázala Zuzka na druhou stranu jídelny.
þTy znám ze ¹koly, to jsou Mi hal a Tom. Jsou to tro hu podivíni, urèitì zase hrají
nìjakou matemati kou hru.ÿ
http://kokos.gmk. z
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Úloha 3. (8 bodù):

3

Mi hal a Tom ma jí ka¾dý jedno pøirozené èíslo, pøièem¾ èísla

jsou rùzná a jeji h souètem je dvo j iferné èíslo. Mi hal prohlásil, ¾e nedoká¾e
urèit, kdo z ni h má vìt¹í èíslo. Tom odpovìdìl, ¾e ani on to nedovede urèit, ale
prozradil, ¾e jeho èíslo je dìlitelné 20. Mi hal se zaradoval a øekl, ¾e

nyní na

100% ví, jaký je souèet jeji h èísel. Èemu se souèet rovná, pokud oba uva¾ovali
bez hybnì?

þMyslí¹, ¾e je to fakt baví?ÿ odmítala uvìøit Terka.
þAsi jo.ÿ
Po nepøíli¹ vydatné snídani následovaly pøedná¹ky, které vìt¹inì úèastníkù poøádnì
zamotaly hlavu. U obìda pøedstavila Bìtka své spolubydlí í Aloisovi. V¹e h pìt ji h pak
vytvoøilo skvìlý tým na odpolední program, který s pøehledem vyhráli.
Hned jak se doveèeøelo, pøi¹la poslední výzva dne, veèerní týmová úloha. Organizátoøi pøinesli do kulturní místnosti krabi i s kostkami a Tom týmùm zadal úkol.
Úloha 4. (6 bodù):

Máme hromadu shodný h kry hlí o hranì délky

x, ze který

h

skládáme vìt¹í útvar tak, ¾e zaèínáme s pouhou jednou kry hlí a v ka¾dém kroku
ke ka¾dé jeho volné stìnì pøipo jíme dal¹í kry hli, tak aby byla zarovnána s jejími
hranami. Jaký povr h bude mít toto tìleso po 4 kro í h a z kolika kry hlí bude
slo¾eno?

V¹i hni si mysleli, ¾e to bude úkol jednodu hý, proto¾e kostky vypadaly pøístupnì,
ale ukázalo se, ¾e jsou jen pro organizátory. Ti úèastníkùm ukázali prin ip úlohy a pak
si s kostkami hráli sami.
Bìt e a jejímu týmu se úkol podaøilo vyøe¹it svi¾nì, ale nejry hlej¹í nebyli. Soutì¾ili
teï o první místo s dal¹ím týmem, v¹e se mìlo rozhodnout v sobotu.
U sobotního obìda se projevila fatální hyba KoKoSu. Nikdo z organizátorù neumìl
poøádnì vaøit a úèastní i tak u¾ druhý den odmítali jíst.
þJá vìdìla, ¾e budeme o hladu,ÿ brblala zase Aïa. þZajímalo by mì, kdo je uèil
vaøit. I já by h zvládla nì o lep¹ího.ÿ
þMù¾eme si objednat pizzu, tady v Bílov i dìlají dobrou,ÿ vyu¾ila své znalosti okolí
Bìtka. þMáte peníze?ÿ
þJenom tunu drobný h,ÿ povzdy hla si Terka.
þNevadí, na to jsou tady uzpùsobení.ÿ
Úloha 5. (7 bodù):

Na intru ma jí spe iální stro j na mìnìní min í za papí-

rové bankovky. Nejprve se vhozená èástka zaokrouhlí na desítky. Takto získaná
hodnota se zaokrouhlí na stovky. A potom je¹tì na tisí e. Výsledná èástka je
vypla ena v bankovká h. Bìtka se rozèilovala, ¾e ji KokoSá ký mìni í stro j poøádnìþpodvedlÿ. Nasypala do nìj

elý skromný ma jetek svý h spolubydlí í h a

stro j jí vrátil jen pøibli¾nì 69% (zaokrouhleno na

elá pro enta) toho,

vhodila. Kolik KokoSá ký h korun mohla do stro je nasypat?
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Plán na pizzu nevy¹el. Kdy¾ teï vìt¹ina týmovým úspor
le¾ela v KoKoSá kém stroji, museli se sna¾it nakrmit z o iálního jídla. Hladoví se pak úèastnili odpoledního programu.
Nane¹tìstí se zrovna hrála ¹ifrovaèka, o¾ znamenalo
bìhání po elém Bílov i a naví v blátì. Celá hra byla tak
komplikovaná, ¾e na kon i nikdo nevìdìl, kdo vlastnì vyhrál.
Organizátoøi se to rozhodli utajit, aby zítøej¹í vyhlá¹ení bylo
pøekvapením.
Unavení úèastní i ¹li po veèeøi okam¾itì spát. V jednu hodinu ráno si e probìhl jakýsi pokus o noèní hru, ale polovina týmù se ani nevzbudila a
druhá polovina se jenom ¹ourala z místa na místo.
Poslední den se u¾ jen uklízelo. Vyhla¹ovaly se jakési výsledky týmový h her, na ty
v¹ak v poøádkovém shonu nikdo nemìl èas. Sbírala se prostìradla a povleky, vysávalo
se, balilo se a vyná¹ely se odpadky.
Úloha 6. (6 bodù):

Jakou èást ob jemu popelni e (pro enty) zaberou odpadky,

je-li plná? Popelni e má tvar podle obrázku, vysoká je 2,5 m a ¹íøka je stejná jako
hloubka a to 1 m. Poèítejme s tím, ¾e útvar nahoøe je pøesná polokoule. 50,460

dm3 z elkového ob jemu popelni e zùstane v¹ak v¾dy nevyu¾ito.
Organizátorùm se nakone povedlo v¹e hny nahnat do kulturní místnosti a vyhlá¹ení
mohlo probìhnout. Bìtèin tým se radoval. Vyhráli první místo, ke kterému jako odmìnu
dostali nejrùznìj¹í po hutiny, o¾ po dvou dne h hladu pøi¹lo vhod.
V poledne v¹i hni odjeli. Bìtka se rozlouèila se spolubydlí ími, slíbily si, ¾e si budou
psát. S Aloisem pak ¹la domù.
þTak vidí¹, pøespávat ve ¹kole není tak stra¹né.ÿ
þNo jo, jenom mi pøipomeò, a» si pøí¹tì vezmu ví jídla.ÿ
Se smí hem se rozlouèili a ¹li ka¾dý po svý h. Samozøejmì u¾ se tì¹ili na pøí¹tí
matemati ké soustøedìní.
Øe¹ení úloh 4. série posílejte do 2.4.2018 na známou adresu:

743 01

KoKoS
Gymnázium Mikulá¹e Koperníka
17. listopadu 526
Bílove
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Autorská øe¹ení 3. série

Úloha 1.
Urèeme si vyhráva jí í a prohráva jí í pozi e z pohledu Maria. Pokud bude na tahu a
na hromád e bude zbývat jedna nebo dvì zápalky, tak urèitì prohrál. Vyhrál by
jen v pøípadì, kdyby na stole byly 3 nebo 5 zápalek. Pro poèty 4, 6, 7, 8, 9, 10
a vy¹¹í takté¾ platí, ¾e by prohrál, proto¾e a» udìlá jakýkoliv tah, tak ho mù¾e
druhý hráè dostat do pozi e, která je pro nìj nutnì prohráva jí í. Bez ohledu a tom
kdo zaèíná má Brothers vyhráva jí í strategii, pokud je na zaèátku poèet zápalek
vìt¹í ne¾ 10.

Mi hal

Úloha 2.
Urèeme si tabulku vyhráva jí í h a prohráva jí í h pozi í pro hráèe, který je zrovna
na tahu. (viz PiRoH { 3. série)
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Zde vidíme, ¾e se vyhráva jí í a prohráva jí í pozi e pravidelnì mìní a to 2 prohráva jí í a následnì 5 vyhráva jí í h. Vidíme, ¾e pro ka¾dý poèet zápalek dìlitelný
sedmi je pozi e prohráva jí í, tak¾e i pro poèet zápalek 91 je pozi e prohráva jí í.
Vyhráva jí í strategii má druhý hráè.

Kika

Úloha 3.
Nejdøíve si tabulku rozeberme od kon e, které pozi e jsou vyhráva jí í - V a které
prohráva jí í - P. Mù¾eme je ihned zakreslovat na hra í plo hu. Kon ová pozi e je
opìt jediná a je prohráva jí í. Dále mù¾eme rozhodnout o v¹e h zbýva jí í h pozií h v levém sloup i a v horním øádku { z tì h je toti¾ mo¾né se jedním tahem
dostat do levého horního rohu a donutit soupeøe prohrát.
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V¹e hny pøípustné tahy z políèka (2, 6) vedou do ji¾ oznaèený h pozi . Ty jsou
v¹e hny vyhráva jí í, tudí¾ (2, 6) je prohráva jí í. Díky tomu jsou neoznaèená pole
ve druhém sloup i i v ¹estém øádku vyhráva jí í. Opakováním tì hto úvah dospìjeme k závìru, ¾e na¹e startovní pozi e { pravý dolní roh { je prohráva jí í. Vyhráva jí í strategii má druhý hráè a mù¾eme ji popsat slovy þudr¾ujÿ vì¾ na ¹ikmé
diagonále.

Bára

Úloha 4.
Vyhráva jí í strategii má Kuba, proto¾e mù¾e zaèít hru polo¾ením min e pøesnì
doprostøed stolu a následnì mù¾e dìlat v¹e hny tahy støedovì soumìrnì, kde støed
je min e uprostøed, s Jirkovými tahy. (tzn. Pokud Jirka polo¾í min i do pravého
horní rohu, Kuba polo¾í min i do levého dolního rohu, apod.) Takhle má Kuba
zaruèeno, ¾e mu nikdy nedo jdou tahy jako prvnímu.

Kuba

Úloha 5.
Øe¹ení této úlohy je zalo¾eno na øe¹ení úlohy 2 v PiRoHu. Uva¾ujeme nejprve
pøípad, ¾e máme jen 1 hromádku. V tomto pøípadì bude mít Alois vyhráva jí í
strategii pouze pro pøípady, kdy

k+1

je dìlitelem èísla 420, proto¾e po ka¾dém

tahu Bìtky mù¾e Alois odebrat takový poèet zápalek, aby na stole zbyl poèet
dìlitelný

k

+ 1. Co¾ vede k tomu, ¾e Alois musí udìlat poslední tah a Bìtka

u¾ ¾ádný dal¹í nemá. Alois má v tomto pøípadì vyhráva jí í strategii, pokud je

k

rovno: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 27, 29, 34, 41, 59, 69, 83, 104, 139, 209, 419.

k bude mít Alois vyhráva jí í strategii i pro libovolný
n + 1. Alois se bude dr¾et stejné strategie jako v prvním pøípadì

Uka¾me si teï proè pro tyto
poèet hromádek 2

a to takové, a» udìlá Bìtka jakýkoli tah, tak Alois odebere ve stejné hromád e
tolik zápalek, aby následnì byl poèet zápalek v hromád e dìlitelný

k + 1.
Tom

Úloha 6.
Celou èokoládu vyhra je Max, proto¾e mù¾e zaèít, tak ¾e rozlomí èokoládu na pùl
a následnì a» udìlá Magda jakýkoli tah, tak Max udìlá symetri ký tah na druhé
pùl e èokolády. Tím si zaruèí, ¾e mu nikdy nedo jdou tahy jako prvnímu.

Jirka
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