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1. lekce Homerova domněnka 

Seriál Simpsonovi představuje jeden z nejúspěšnějších televizních pořadů všech dob. Homerovy 
výšplechty o koblihách či slovní přestřelky mezi Bartem a Lízou pobaví snad každého diváka. 
Možná jste už viděli stovky dílů, pravděpodobně však nevíte, že obsahují spoustu matematiky. 
Mnozí z autorů seriálů mají totiž vedle vyvinutého smyslu pro humor i matematické vzdělání, 
a kromě toho také neodolatelnou chuť oboje spojovat. 
 
Homer Simpson nebývá považován zrovna za intelektuála, spíše se těší pověsti jednoho 
z největších springfieldských primitivů. Nicméně autoři občas popustí uzdu své fantasii a Homer 
překvapí diváky nějakým intelektuálním záchvěvem. Homerově matematickému mozku se 
dostalo náhlého osvícení například v díle „Jak jsem se přestal bát aneb Legalizace hazardu ve 
Springfieldu“ z roku 1993. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Na začátku této epizody se bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger z nějakých 
nejasných důvodů prochází po Homerově pracovišti, springfieldské atomové elektrárně. Během 
návštěvy jednoho z elektrárenských záchodů náhle nešťastně upustí své brýle přímo do 
záchodové mísy. Nechce se mu pro ně sáhnout a zároveň se stydí to někomu říct a tak tam brýle 
nechá. 
 
O chvilku později se na stejný záchod dostaví Homer a brýle v míse objeví. (Můžeš se podívat na 
přiložené video.) Homer na rozdíl od Kissingera nemá zábrany, a tak brýle vytáhne. V tu chvíli 
však nemůže odolat pokušení a nasadí si brýle na nos. Najednou to vypadá, že brýle Homerovi 
dodaly všechny schopnosti mozku původního majitele Henryho Kissingera a z Homera se stal 
intelektuál. Na důkaz toho ze sebe Homer okamžite vychrlí matematickou poučku: 
 
„Součet odmocnin délek libovolných dvou stran rovnoramenného trojúhelníka se rovná 

odmocnině délky zbývající strany.“ 

 
Co to však je za poučku? Známe ji? Dává nám smysl? I když zapátráme hluboko v paměti, žádnou 
podobnou matematickou větu týkající se rovnoramenného trojúhelníku nenajdeme. Mohli 
bychom tedy tuto poučku nazvat Homerovou domněnkou.  
 
Rozdíl mezi matematickou větou a domněnkou spočívá v tom, že věta již byla dokázána a tudíž 
víme, že platí. O domněnce nic takého říct nemůžeme, ta na své odhalení doposud čeká.  
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Úkoly 1. lekce 
 
1) Znáte nějakou matematickou větu o trojúhelnících, které by byla trochu podobná Homerově 

domněnce?  
Pokud ano: 

 a) Jak se jmenuje? (5 bodů) 
 b) Zformulujte ji nejprve slovně a poté pomocí matematického zápisu. (10 bodů) 
 c) Znáte nějaký její důkaz? Pokuste se ho přehledně sepsat. (20 bodů) 
 

2) Vyjmenujte co nejvíce rozdílů mezi Homerovou domněnkou a známou matematickou větou. 
(10 bodů) 

 
3) Zapište Homerovu domněnku matematickým zápisem a pokuste se dokázat, že domněnka platí 

nebo se pokuste najít nějaký protipříklad. (10 bodů) 
 
4) Formulujme protikladnou hypotézu k Homerově domněnce: „Součet odmocnin délek 

libovolných dvou stran rovnoramenného trojúhelníka se nikdy nerovná odmocnině délky 
zbývající strany.“ 

 a) Pokuste se tuto hypotézu zapsat pomocí matematického zápisu. (20 bodů) 
 b) Pokuste se dokázat, zda platí uvedená protikladná hypotéza opravdu pro každý 

rovnoramenný trojúhelník! (25 bodů) 
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2. lekce Záhadné skládačky 

Máte rádi skládačky? Tyhle jsou ovšem trochu zvláštní. Pozorně je sledujte a nenechte se ničím 
zmást. 

 

Chybějící dílek 
 
Součástí skládačky je 17 barevných dílků, které tvoří čtverec. Tento čtverec je umístěný na 
čtvercovou síť tak, že každý vrchol každého dílku leží přesně na uzlech sítě. 
 

 

Nyní z prostředku skládačky odebereme jeden z malých modrých čtverečků a vaším úkolem bude 
seskládat ostatních 16 dílků znovu tak, aby opět vytvořily stejně velký čtverec, jaký jsme měli na 
začátku. 

 

Vyříznutý čtverec 
 

Další hádanka je pěkně vypečená, neboť už spletla mnoho hádankářů. Problém se týká čtverce, 
ve kterém chybí jedna čtvrtina trojúhelníkového tvaru. Objekt chceme rozřezat na co možná 
nejméně kusů tak, aby z nich bylo možné sestavit dokonalý čtverec.  
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První řešení navrhl před lety americký hádankář Sam Loyd – odřízl dva malé trojúhelníky a poté 
použil konstrukci „schodiště“. Celkem tedy dostal čtyři kusy, které následně přeskládal.  

 

 

O několik let později však Angličan Henry Ernest Dudeney objevil v tomto řešení chybu a našel 
správné řešení s pěti kusy.  
 

Nekonečná čokoláda 
 
Také vám přijde, že jakmile otevřete čokoládu, je hned snědená? Kdo by netoužil po nekonečné 
čokoládě, ze které bychom mohli stále mlsat, a čokoláda by neubývala. Na Youtube existuje 
návod na takovou čokoládu. Podívej se na stránku 

https://www.youtube.com/watch?v=luFpYiGYHq4. 
Uvidíš, jak přeskládat tabulku čokolády tak, abychom mohli stále jednu kostičku ujídat a čokoláda 
přitom zůstala celá. 
 

Záhadná pitva 
 
S rozřezanou šachovnicí se dají dělat zázraky. Můžeme ji například rozřezat na čtyři díly a 
následně je přeskládat. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=luFpYiGYHq4
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Úkoly 2. lekce 
 

1) V úloze Chybějící dílek poskládejte ze 16 dílů čtverec. Obrazec si můžete například vytisknout, 
rozstříhat nůžkami a vyfocený seskládaný čtverec nám zaslat zpět. (Nápověda: Připadá vám 
nemožné poskládat stejný čtverec, když bude jeden dílek chybět? Ve skutečnosti se nemůže 
jednat o úplně stejný čtverec. A možná že počáteční „čtverec“ není vlastně úplně čtvercem…) 
(25 bodů) 
 

2) V čem udělal Sam Loyd chybu v úloze Vyříznutý čtverec? Dokázali byste přijít na správné 
řešení? (10 bodů, 25 bodů) 
 

3) Opravdu existuje nekonečná čokoláda nebo je někde podfuk? V čem je háček? (15 bodů) 
 

4) Je přeskládání šachovnice v pořádku? (Nápověda: Spočítejte si nejprve plošné obsahy obou 
obrazců. Jsou stejné? Nejsou? Jak je to možné?) (25 bodů)  
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3. lekce Týden s pravděpodobností I 

STŘEDA 
 
Ahoj Alice, mám pro tebe jednoduchou hádanku. Tady mám obyčejnou pětikorunu a budeme 
předpokládat, že je perfektně vyvážená, tedy že hlava i orel (nebo také můžeme říkat rub a líc) 
padají se stejnou pravděpodobností. Ty si teď tu pětikorunu vezmi a můžeš s ní dvakrát hodit. 
A mne by zajímalo, jaká je šance na to, že ve tvých dvou pokusech dopadne mince pokaždé jinou 
stranou. 
 
To je přece snadné! To ani nemusím házet. To prostě může vyjít jenom tak, že buď mi padne 
dvakrát hlava, to je první možnost, možná také dvakrát orel, to je druhá možnost, a ještě také, a 
to je třetí a poslední zbývající možnost, padne mince pokaždé jinou stranou. Takže šance na 
stejnou stranu je dvoutřetinová a šance, že pokaždé mince dopadne jinou stranou je jedna 
třetina. 
 

Úloha středeční první: Má Alice ve své úvaze pravdu? Vysvětlete. (10 bodů) 

 

Úloha středeční druhá: Jirka si samozřejmě tuto úlohu nevymyslel, jenom Alici zadal 

jednu velmi známou hádanku. Dokážete zjistit, která slavná osobnost a ve které knize ji poprvé 
publikovala? (5 bodů) 
 
Tak dobrá, řekla Alice Jirkovi. Tak já pro tebe mám také jednu úlohu. Ty máš, Jirko, ještě tři 
sourozence. Mladšího brášku a dvě starší sestry. A stejně jako při házení mincí budeme 
předpokládat, že chlapci i děvčata se rodí se stejnou pravděpodobností. A mě by Jirko zajímalo, 
jak je pravděpodobné, že v rodině, kde se narodily čtyři děti, mají právě dva chlapce a dvě 
holčičky. Na věku dětí, tedy v jakém pořadí se narodily, nezáleží. 
 

Úloha středeční třetí: Odpovězte na otázku, kterou dala Alice Jirkovi. Dokázali byste 

vymyslet univerzální vzorec, kterým bychom dokázali spočítat pravděpodobnost určitého počtu 
chlapců a dívek v rodině, kde se narodilo právě 𝑛 dětí? (15 bodů) 
 

Úloha středeční čtvrtá: Ve skutečnosti je poměr narozených chlapců a dívek mírně 

odlišný. Pokuste se vysvětlit, proč tomu tak je a zjistěte, jaký skutečný poměr se nejčastěji udává. 
Jaký byl skutečný počet narozených chlapců a dívek v České republice v roce 2016? Jak se změní 
vzorec ze třetí středeční úlohy? (10 bodů) 
 

ČTVRTEK 
 

Na čtvrteční odpoledne přinesla Alice sáček bonbonů Skittles. Vysypali je s Jirkou do misky 
a zjistili, že bonbony v sáčku jsou fialové s rybízovou příchutí, zelené s jablečnou příchutí, žluté 
s citronovou příchutí, oranžové s pomerančovou příchutí a červené s jahodovou příchutí. Navíc 
bylo na obalu napsáno něco, co musí upoutat pozornost každého matematika. Stálo tam: KAŽDÁ 
KOMBINACE CHUTNÁ JINAK. 
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Ale to je přeci jasné, pomysleli si oba. Když budu jíst 
bonbony po jednom, mám pět různých příchutí. Ale co 
když sním dva najednou? Pak je těch kombinací pět krát 
pět, celých dvacet pět! Nebo je to jinak? No jasně: jinak! 
Protože kombinace jahoda + citron bude v puse chutnat 
úplně stejně jako citron + jahoda! A co kdybychom jedli 
bonbony po třech? Pak bychom si mohli namíchat třeba 
pomeranč + pomeranč + rybíz, nebo rovnou tři 
pomeranče, ale také třeba jablko + jahoda + citron. A 
kdybychom si do pusy dali hned čtyři bonbony najednou? 
Kolik takových kombinací bude? 
                                                                                            Obr. 1: Bonbony Skittles, wikimedia commons 
 

Úloha čtvrteční první: Pokuste se vymyslet vzorec, pomocí kterého spočítáme, jaký počet 

různých výsledných chutí můžeme vytvořit, pokud máme k dispozici 𝑘 různých barev (příchutí) a 
z těchto příchutí tvoříme hromádky 𝑛 bonbonů? (20 bodů) 
 

Úloha čtvrteční druhá: S použitím vzorce sestavte tabulku s výsledným počtem 

chuťových kombinací pro 𝑘 = {2, 3, 4, 5, 6} barev bonbonů s různými příchutěmi a 
 𝑛 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} bonbonů v každé kombinaci. (20 bodů) 
 

PÁTEK 
 

V pátek odpoledne vyrazila Alice s rodiči na nákup do supermarketu. Stejně jako každý pátek tam 
bylo mnoho lidí, fronty u pokladen, úplně největší fronta však byla u stánku s informacemi. 
Supermarket totiž pro zákazníky připravil soutěž, ve které mohl každý vyhrát zpět všechny peníze, 
které za páteční nákup utratil. A to chtěl opravdu úplně každý zkusit. Pravidla té hry byla velmi 
jednoduchá. Pokud chtěl zákazník hrát, musel jako vklad do hry vložit pouhé jedno procento 
z ceny nákupu. Poté dostal tři kostky, kterými jednou hodil. Když mu padly tři šestky, vyhrál zpět 
celou cenu nákupu.  
 
Když přišla na řadu Alice s rodiči, měli na účtence za páteční nákup 867 Kč. Jako vklad do hry 
zaplatili 9 korun (supermarket zaokrouhloval vklad na celé koruny) a maminka hodila dvě šestky 
a trojku. Tak blízko byli k výhře, ale nepovedlo se to. Nevadí. Pokud bude stejná hra i příští týden, 
zkusí to znovu.  

 
 

Obr. 2: Hrací kostky, wikimedia commons 
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Úloha páteční první: Je taková hra pro zákazníka výhodná? Bude mít supermarket 

z provozování takové hry zisk nebo ztrátu? Jak velký tento zisk nebo ztráta bude? (10 bodů) 
 
Ještě večer musela Alice zatelefonovat Jirkovi a celou příhodu ze supermarketu mu vyprávěla. 
Když o tom Jirka pak před usnutím přemýšlel, počítal místo oveček body na kostkách a nakonec 
usnul. Zdálo se mu, že je na výletě v Las Vegas a v Casinu hraje ruletu. A v tom snu sázel pořád na 
červenou barvu. Vsadil dolar a když padla červená, dva dolary vyhrál. Když to nevyšlo, tak znovu 
vsadil na červenou, ale sázku zdvojnásobil. Vsadil tedy dva dolary a měl šanci vyhrát čtyři. Sázky 
zvyšoval vždy na dvojnásobek, dokud nevyhrál. Pak začal znovu od jediného dolaru. To je jasné, 
takhle přeci nemůžu prohrát. Vsadím jeden, vyhrávám dva. Čistý zisk je jeden dolar. Když to 
nevyjde, vsadím dva, ale vyhrávám čtyři. Vsadil jsem tedy celkem 1+2, to jsou tři dolary, ale 
vyhrávám čtyři, zisk je znovu jeden dolar. Když to nevyjde, vsadím čtyři dolary, celkem tedy 
1+2+4, to je sedm dolarů, ale vyhrávám osm. Zase mám zisk jeden dolar! Nemůžu prohrát! Jirka 
se samým nadšením probudil úplně zpocený, celý nápad si zapsal na kousek papíru a bylo mu 
jasné, že hned ráno si musí koupit letenku do Vegas. 
 

Úloha páteční druhá: (Jirka se vzbudil ještě před půlnocí): Má si Jirka koupit letenku do 

Ameriky a vyhrát v Casinu? Je v jeho úvaze chyba, nebo uvedený postup skutečně funguje? Proč 
ještě nejsou všichni hazardní hráči milionáři? (10 bodů) 
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4. lekce Týden s pravděpodobností II 

SOBOTA 
 

Sobota je čas televizních soutěží. Ta pro matematiky úplně nejslavnější se vysílala 
v sedmdesátých letech právě v Americe a spoustě diváků připravila mnoho zapeklitých chvil při 
přemýšlení o správném postupu, kterým šlo zvýšit šanci na hlavní výhru. Jirka si pro Alici připravil 
variantu s kartami, kterou hráli celé odpoledne. Pravidla byla velmi jednoduchá: 
 
1) Hraje se se třemi kartami, na jedné je žolík (JOKER), který představuje výhru, zbývající dvě karty 

jsou esa (A), která prohrávají. 
2) Karty jsou zamíchané, položené na stole obrázkem dolů, moderátor (Jirka) však ví, která z nich 

je výherní karta se žolíkem. 
3) Alice si jednu ze tří karet vybere, svoji volbu řekne Jirkovi, ale zvolenou kartu zatím otáčet 

nebudou. 
4) Ze zbývajících dvou karet Jirka otočí jednu nevýherní (eso) a ukáže Alici, že tato karta 

nevyhrává. 
5) Nyní tedy leží na stole jedna karta otočená (eso) a dvě skryté (druhé eso a žolík), z nichž jedna 

je ta, kterou si na začátku vybrala Alice. 
6) Alice se nyní může rozhodnout. Buď bude trvat na své původní volbě karty a otočí ji, a nebo 

také může své rozhodnutí změnit a otočit druhou ze zbývajících skrytých karet. 
 

 
 

Obr. 3: Hrací karty, wikimedia commons 
 

Úloha sobotní první: Má Alice trvat na původní vybrané kartě, nebo má svoji volbu změnit 

a otočit raději druhou skrytou kartu, nebo na tomto rozhodnutí nezáleží (šance na výhru je tedy 
stále stejná) a je tedy jedno, zda se Alice rozhodne kartu změnit či nikoliv? Může se stát, že si 
Alice změnou karty pohorší a je výhodné trvat raději na původní volbě?  
(10 bodů) 
A protože Alice vůbec nebyla hloupá, odhalila správný postup velmi rychle. A na oplátku si pro 
Jirku připravila také jednu karetní hru. Z balíčku karet vzala další esa a žolíky a udělala celkem tři 
dvojice karet. V první dvojici byla dvě esa (A + A), ve druhé dvojici dva žolíci (žolík + žolík) a ve 
třetí jedno eso a jeden žolík (A + žolík). Dvojice karet položila Alice obrázkem dolů a úkol pro Jirku 
byl jednoduchý: Jirka si jednu dvojici karet vybere a z této dvojice jednu vybranou kartu otočí. 
A vyhrává, pokud se mu podaří správně určit, jaká je druhá zbývající neotočená karta (tedy zda 
zbývá otočené eso nebo žolík). 
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Úloha sobotní druhá: Vymyslete a vysvětlete, jaký postup má zvolit Jirka, aby jeho šance 

na výhry byla co největší. (10 bodů) 
 

NEDĚLE 
 

Neděle je čas pravidelného televizního losování Sportky. Ta se u nás losuje už od roku 1957 se 
stále stejnými pravidly. Hlavní výhru získává ten, kdo správně uhodne všech šest vylosovaných 
míčků z osudí čísel 1 až 49. Rodiče Alice ani Jirky nesázejí, protože dobře vědí, že šance na výhru 
prvního pořadí je 1 : 13 983 816, to je skoro jedna ku čtrnácti milionům! Například v neděli 
8. 10. 2017 byla v prvním tahu vylosována čísla 9, 12, 23, 24, 37 a 44 (bez dodatkového) a ve 
druhém tahu 6, 7, 12, 23, 26 a 31. 
 

 
 

Obr. 4: Losovací míčky, sazka.cz 
 
Jirka s Alicí se podívali na vylosovaná čísla a napadl je následující problém. Dokázali bychom 
jenom z informace o šesti vylosovaných číslech (máme k dispozici vždy právě jen jednu 
vylosovanou šestici) určit, z jak velkého osudí se losovalo. I když možná správnější slovo než určit, 
by bylo slůvko odhadnout. 
 

Úloha nedělní první: Pokuste se vymyslet postup, kterým na základě znalosti jedné 

vylosované n-tice čísel odhadnout, z jak velkého osudí byla čísla losována. (20 bodů) 
 

Úloha nedělní druhá: Váš postup ověřte na číslech z uvedeného nedělního losování a také 

na následujících šesticích čísel (10 bodů): 
18. 2. 2015:  6 1 10 8 49 48 
 

25. 3. 2007:  25 28 27 30 26 22 
 

20. 1. 2010:  39 45 43 49 30 41 
 

28. 1. 1996:  1 26 6 15 3 2 
 

PONDĚLÍ 
 

V pondělí ráno se ve schránce objevily čerstvé noviny a hned na titulní stránce přinesly následující 
téměř bulvární zprávu: 
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...Ruští vědci provedli následující pokus. Na stůl před vědmu položili pět Zenerových karet 
obrázkem dolů a vědma druhou sadu karet přiřazovala k těmto otočeným. Podařilo se jí správně 
určit tři karty z pěti, tedy více než polovinu. Vědci to považují za důkaz jejích telepatických 
schopností... 
 
Tak tohle je skvělá úloha na dnešní hodnu matematiky, pomyslel si Jirka a vzal s sebou noviny do 
školy. A měl pravdu, jejich učitel matematiky byl nadšený. Ze čtvrtky vyrobili Zenerovy karty 
a celou hodiny zkoušeli svoje telepatické schopnosti. 
 

 
 

Obr. 5: Zenerovy karty, wikimedia commons 
 

Úloha pondělní první: Jaká je šance, že vědma přiřadí správně právě tři karty z pěti? 

Můžeme to považovat za její telepatické schopnosti? (10 bodů) 
 

Úloha pondělní druhá: Nalezněte vzorec udávající pravděpodobnost správného přiřazení 

právě 𝑘 karet ze sady 𝑛 karet a zpracujte tabulku pro 𝑛 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} a 
 𝑘 = {0, 1, … , 𝑛}.  
(20 bodů) 
 

ÚTERÝ 
 

V úterý odpoledne si Jirka a Alice chtěli od matematiky odpočinout a rozhodli se, že si zahrají 
Člověče, nezlob se. Ale ouha, v krabici chyběla hrací kostka, někdo ji asi ztratil. Ale to nevadí! 
Ještě pořád máme pětikorunu z minulého týdne. Stačí, když budeme házet mincí! 
 

Úloha úterní první: Navrhněte postup, kterým lze pomocí hodů jednou mincí simulovat 

házení hrací kostkou s čísly 1 až 6. Pečlivě ověřte, že vás postup je pro všechna čísla stejně 
spravedlivý. (10 bodů) 
 
Jenomže po nějaké době Alice znejistěla a začala přemýšlet, co by se stalo, kdyby mince nebyla 
dobře vyvážená a například hlava padala o něco častěji než orel...  
 

Úloha úterní druhá: Předpokládejme, že mince není perfektně vyvážená a jedna strana 

padá o něco častěji než druhá. Navrhněte znovu postup házení mincí a generování čísel 1 až 6, 
ale tak aby byla tato chyba v nevyvážení mince eliminována. (10 bodů) 
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5. lekce Tangram a sýr 

TANGRAM 
 

Tangram je starý čínský deskový hlavolam, jehož historie sahá až do desátého století našeho 
letopočtu. Ze sedmi dílků původního čtverce lze složit tisíce různých tvarů předmětů, písmen, 
zvířat nebo rostlin. To je základní princip, který všichni známe; Tangram proto není asi třeba více 
představovat, neboť mezi stovkami všech možných hlavolamů patří jistě mezi ty úplně 
nejznámější.  
 
Představme si však situaci, že telefonujeme s člověkem, který tento hlavolam nezná. Přesto 
bychom mu jej rádi popsali tak, aby si jej mohl podle našeho slovního návodu vyrobit a 
vystřihnout třeba z papíru. Ale jaké pokyny mu máme slovně sdělit, když náš telefon neumí 
přenášet obraz? První pokyn téměř jistě bude: 1) Narýsuj čtverec. Ale jaké budou další instrukce. 
 

Úkol č. 1: Popište slovy (v několika jednoduchých krocích) konstrukci vedoucí k sestrojení 

hlavolamu Tangram (viz následující obrázek). (20 bodů) 

 

 
 

Obr. 1: Hlavolam Tangram, zdroj: wikimedia commons 
 

Úkol č. 2: Abyste si s kamarádem nebo s kamarádkou na druhém konci telefonu ověřili 

správnost konstrukce, zkuste vypočítat celkový součet obvodů všech sedmi díků Tangramu. 

Předpokládejme, že základní čtverec má délku strany 10 cm. (20 bodů) 

 

SMAŽENÝ SÝR 
 

Základem naší druhé hádanky je skutečný, přesto však úplně obyčejný sobotní příběh ze života. 
V poledne se rozhodnete, že si k obědu na pánvičce připravíte smažený sýr. Pánvička má průměr 
24 cm a jediný opravdu pěkný smažený sýr má mít čtvercový tvar.  
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Úkol č. 3: S využitím obr. 2 vypočítejte, jaká může být maximální délka strany plátku 

čtvercového smaženého sýra, pokud jich na pánvi s průměrem 24 cm chceme najednou usmažit 
dva, tři, čtyři nebo pět. (15 + 15 + 15 + 15 bodů) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2: Plátky smaženého sýra na pánvi, zdroj: Wolfram Mathworld 
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6. lekce Collatzova hypotéza 

V letošním roce slavíme jedno malé kulaté výročí matematické hádanky, či snad možná jen hříčky, 
která však trápí matematiky profesionální i rekreační již dlouhých 80 let. V roce 1937 totiž 
německý matematik Lothar Collatz (1910–1990, zabýval se převážně numerickou a diskrétní 
matematikou) vyslovil jednoduchou domněnku:  
 
Pokud vezmeme libovolné přirozené číslo, můžeme vždy snadno určit, zda je takové číslo sudé 
nebo liché. Pokud je sudé, může je dělit dvěma. Pokud je liché, vynásobme je třemi a přičtěme 
jedničku. Dostaneme tak nějaké nové číslo, které je sudé. Budeme-li tento výpočet neustále 
opakovat, pokaždé s nově získaným číslem, skončíme vždy po nějaké době u čísla jedna. 
Převedeno do řeči matematických symbolů, mohli bychom Collatzovo tvrzení zapsat například 
následovně: Pro libovolnou počáteční hodnotu 𝑎1 se v konečném počtu kroků vždy dostaneme 
k hodnotě 𝑎𝑛 = 1 

Pro každé 𝑎1 ∈ 𝑁 existuje 𝑛 ∈ 𝑁 takové, že  𝑎𝑛 = 1 

𝑎𝑛+1 = {

𝑎𝑛

2
𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑑é

3𝑎𝑛 + 1 𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑐ℎé
 

Než se pustíme do dalšího povídání, pojďme si uvedený postup vyzkoušet třeba na počáteční 
hodnotě 12: 
12 je sudé, tedy dělím dvěma, dostávám 6 
6 je sudé, dělím dvěma, dostávám 3 
3 je liché, tedy násobím třemi a přičítám jedna, dostávám 10, (3 x 3 + 1 =10) 
10 je sudé, dělím dvěma, dostávám 5 
5 je liché, násobím třemi a přičítám jedna, dostávám 16 (3 x 5 +1 = 16) 
16 je sudé, dělím dvěma, dostávám 8 
8 je sudé, dělím dvěma, dostávám 4 
4 je sudé, dělím dvěma, dostávám 2 
2 je sudé, dělím dvěma, dostávám 1 a hra končí. 
 
Zkráceně bychom celý postup mohli napsat následovně: 

12 → 6 → 3 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 

Vidíme, že celý postup trval celkem 10 kroků (včetně počáteční 
hodnoty 12 a koncové hodnoty 1) a maximum, tedy nejvyšší číslo, 
kterého jsme během cesty dosáhli, nabývá hodnoty 16. 
 

Úkol č. 1: Ověřte postupným počítáním platnost Collatzovy 

hypotézy pro počáteční hodnoty 26, 27 a 28. Pro každou z těchto tří 
počátečních hodnot zjistěte, kolik kroků výpočtu je potřeba k dosažení 
cílové hodnoty a uveďte také, jaké maximální hodnoty jste během 
výpočtu dosáhli. Postup výpočtů zapište podle zkráceného vzoru pro 
číslo 12. (10 + 10 + 10 bodů) 
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Vidíme, že pro čísla 26 a 28 byl výpočet poměrně snadný, pro číslo 27 pak o něco složitější. Přesto 
jsme ve všech třech případech obdrželi konečnou hodnotu 1. Je však zřejmé, že z pouhé znalosti 
počátečního (startovacího) čísla nelze dost dobře určit, jak dlouhý nebo náročný bude samotný 
výpočet, či jaká bude nejvyšší dosažená hodnota. Je také vidět, že celá posloupnost získaných 
čísel se chová poměrně chaoticky, rozhodně v ní žádný řád nepanuje. Přesvědčme se o tom 
v následujícím úkolu. 
 

Úkol č. 2: Pro počáteční hodnotu 28 (z předchozího úkolu č. 1) zakreslete postup výpočtu do 

jednoduchého grafu. Indexy (čísla) na ose 𝑥 budou značit pořadí jednotlivých kroků výpočtu, na 
osu 𝑦 vynášejte postupně vypočítané hodnoty. Body vynesené v grafu nakonec spojte lomenou 
čarou. (20 bodů) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nápověda: výsledný graf pro počáteční hodnotu 19 
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Jak jsme již v úvodu uvedli, celých dlouhých 80 let se stále jedná pouze o domněnku; tedy zdá se, 
že uvedený postup skutečně funguje. To však rozhodně není důkaz, ani my se o něj pokoušet 
nebudeme. Podívejme se však na to, co by musel matematik objevit, aby takový důkaz podal. Má 
v zásadě dvě možnosti: buď může ukázat, že tento postup je skutečně fungující pro každé 
počáteční číslo (a to se zatím nikomu nepodařilo), nebo (což se možná zdá jako jednodušší) nalézt 
takové číslo, které bude s přibývajícími kroky výpočtu utíkat dál a dál k nekonečnu (ale tady pak 
musí ukázat, že k nekonečnu skutečně utíká). Existuje ještě třetí možnost (velmi intuitivní), a to 
nalézt takové číslo (stačí jedno jediné), které bude mít tu vlastnost, že po několika krocích výpočtu 
se ________________________. Pak by bylo zřejmé, že takový výpočet nikdy neskončí, 
koncového čísla 1 nemůže být nikdy dosaženo a Collatzova hypotéza tak neplatí pro libovolné 
počáteční číslo. 
 

Úkol č. 3: Doplňte chybějící slovo nebo část věty z konce předcházejícího odstavce. Pokud jste 

dočetli až sem, jistě vás napadlo, že ověřování Collatzovy hypotézy je snadný úkol pro počítač 
nebo třeba i jen chytřejší kalkulačku. A skutečně máte pravdu. Zatím (stav 2017) byla ověřena 
všechna čísla až do hodnoty 87 × 260 = 100 304 170 900 795 686 912, to však stále není 
důkaz1. (20 bodů) 
 

Úkol č. 4: Zapište hodnotu 100 304 170 900 795 686 912 slovy. Dejte pozor na správné užití 

číslovek označujících řády (miliarda, bilion, trilion atd.) (10 bodů) 
 

Úkol č. 5: Po kolika krocích dostaneme z počáteční hodnoty 100 304 170 900 795 686 912 

koncové číslo 1? (Nápověda: Ačkoliv to vypadá složitě, je to úloha velmi snadná: využijte zápisu 
87 × 260 a uvědomte si, jak probíhá výpočet pro sudá čísla.) (20 bodů) 
 
Pojďme na tomto místě povídání o Collatzově hypotéze ukončit. Pokud Vás povídání zaujalo, 
uveďme pro zvídavé čtenáře ještě dva internetové odkazy, kde se lze dozvědět další zajímavosti, 
které však už trochu přesahují rámec učiva matematiky základních a středních škol. 
Na této webové adrese http://www.jasondavies.com/collatz-graph/ naleznete krásný 
animovaný graf konstrukce Collatzovy posloupnosti, ale z opačného konce. Autor Jason Davies 
začíná od čísla 1 a postupně generuje všechny hodnoty, které lze v daném počtu kroků 
dosáhnout. Zkuste se zamyslet nad tím, zda by bylo možné Collatzovu hypotézu dokázat nebo 
vyvrátit právě touto „opačnou“ konstrukcí. 
 
Matematik Nathaniel Johnston připravil krásnou webovou stránku, kde Collatzovu hypotézu 
zobrazuje jako fraktál (v komplexní rovině): http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-
conjecture-as-a-fractal/ 
 
 
  

                                                           
1 Z historie matematiky jsou známy případy, např. Pólyova domněnka (z roku 1919) týkající se 
prvočíselných rozkladů, která dlouho odolávala, než se ukázalo (s využitím počítače v roce 1960), že první 
hodnota, pro kterou je domněnka porušena, je číslo 906 180 359. 

http://www.jasondavies.com/collatz-graph/
http://www.jasondavies.com/
http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
http://www.njohnston.ca/2009/06/the-collatz-conjecture-as-a-fractal/
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Řešení úkolů 
 
1. lekce 
 
1) Znáte nějakou matematickou větu o trojúhelnících, které by byla trochu podobná Homerově 

domněnce?  
Pokud ano: 

 a) Jak se jmenuje? (5 bodů) 
 b) Zformulujte ji nejprve slovně a poté pomocí matematického zápisu. (10 bodů) 
 c) Znáte nějaký její důkaz? Pokuste se ho přehledně sepsat. (20 bodů) 

 
a) Homerova domněnka se podobá Pythagorově větě. 
b) Obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami 

pravoúhlého trojúhelníku.  
c) Důkazů je mnoho. 

 

2) Vyjmenujte co nejvíce rozdílů mezi Homerovou domněnkou a známou matematickou větou. 
(10 bodů) 

 
Rovnoramenný -- pravoúhlý trojúhelník 
Součet odmocnin -- součet druhých mocnin 
Libovolné strany -- odvěsny a přepona 
 
3) Zapište Homerovu domněnku matematickým zápisem a pokuste se dokázat, že domněnka platí 

nebo se pokuste najít nějaký protipříklad. (10 bodů) 
 

Pro libovolné strany rovnoramenného trojúhelníka platí a b c  . 

 

Kdyby a, b byla ramena, platilo by 2√𝑎 = √𝑐, tj. 4𝑎 = 𝑐. Takový „trojúhelník“ by měl strany a, 
a, 4a, což nesplňuje trojúhelníkovou nerovnost. Pokud by ramena byla a, c, platilo by: 

 √𝑎 + √𝑏 = √𝑎, tj. b = 0, což není možné. Homerova domněnka tedy nikdy neplatí. 
 
4) Formulujme protikladnou hypotézu k Homerově domněnce: „Součet odmocnin délek 

libovolných dvou stran rovnoramenného trojúhelníka se nikdy nerovná odmocnině délky 
zbývající strany.“ 

 a) Pokuste se tuto hypotézu zapsat pomocí matematického zápisu. (20 bodů) 
 b) Pokuste se dokázat, zda platí uvedená protikladná hypotéza opravdu pro každý 

rovnoramenný trojúhelník! (25 bodů) 
 

a) √𝑎 + √𝑏 ≠ √𝑐 
b) Platnost tohoto tvrzení jsme dokázali v řešení úkolu 3. 
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2. lekce 
 

1) V úloze Chybějící dílek poskládejte ze 16 dílů čtverec. Obrazec si můžete například vytisknout, 
rozstříhat nůžkami a vyfocený seskládaný čtverec nám zaslat zpět. (Nápověda: Připadá vám 
nemožné poskládat stejný čtverec, když bude jeden dílek chybět? Ve skutečnosti se nemůže 
jednat o úplně stejný čtverec. A možná že počáteční „čtverec“ není vlastně úplně čtvercem…) 
(25 bodů) 

 
Pokud vezmeme původní čtverec a odebereme jeden prostřední modrý čtvereček, můžeme 
obraz přeskládat do tvaru na následujících obrázcích. Ačkoliv nově vzniklý obrazec má stejný 
obvod jako původní čtverec, je vidět, že jednotlivé díly na sebe nepřiléhají dobře a uvnitř obrazce 
vznikají mezery – obsah těchto chybějících částí je shodný s obsahem jednoho modrého 
čtverečku, který zbyl. Nově vzniklý „čtverec“ tedy není ve skutečnosti čtvercem, neboť obsahuje 
mezery. 
 
Řešení účastníků kurzu Šimona Martínka (ZŠ Praha), Ivy Kasprzakové (ZŠ Brno) a Lady Klečkové 
(SPŠCH Pardubice): 
 

 
 
2) V čem udělal Sam Loyd chybu v úloze Vyříznutý čtverec? Dokázali byste přijít na správné 

řešení? (10 bodů, 25 bodů) 
 
Pokud rozstříháme obrazec dle Loydova návrhu a následně jej sestavíme, nedostaneme čtverec 
nýbrž obdélník. Ačkoliv jsou strany obdélníku skoro stejné, čtverec to není (viz obr. 1).  
Řešení s pěti kusy je na obr. 2. 
 

 
 

                                         Obr. 1                                                              Obr. 2 
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3) Opravdu existuje nekonečná čokoláda nebo je někde podfuk? V čem je háček? (15 bodů) 

 
Nekonečná čokoláda neexistuje. Podfuk je podobný jako v úloze 1 – když části čokolády 
přeskládáme, 1 díl bude v tabulce chybět. Jednotlivé kostičky čokolády na sebe dokonce ani 
nenavazují. Je ale obtížné si toho všimnout díky zlomům v čokoládě. 
 

 

4) Je přeskládání šachovnice v pořádku? (Nápověda: Spočítejte si nejprve plošné obsahy obou 
obrazců. Jsou stejné? Nejsou? Jak je to možné?) (25 bodů)  
 

Původní šachovnice má rozměry 8x8 dílů. Plošný obsah je 64 plošných jednotek. Nově 
přeskládaný obrazec má rozměry 5x13 dílů. Plošný obsah je 65 plošných jednotek. Není možné, 
abychom pouhým přeskládáním obrazce dostali obrazec s větším obsahem. Důvod je vidět na 
následujícím obrázku. Jedná se optický klam – díly na sebe nenavazují. 
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3. lekce 
 
Úloha středeční první: Má Alice ve své úvaze pravdu? Vysvětlete. (10 bodů) 
 
Během dvou po sobě jdoucích hodů mohou nastat následující čtyři možnosti: 
hlava-hlava  
hlava-orel  
orel-hlava  
orel-orel  
Tedy správná odpověď je taková, že ve dvou případech ze čtyř dopadne mince pokaždé jinou 
stranou a tedy výsledná šance je jedna polovina. 
 

Úloha středeční druhá: Jirka si samozřejmě tuto úlohu nevymyslel, jenom Alici zadal jednu velmi 
známou hádanku. Dokážete zjistit, která slavná osobnost a ve které knize ji poprvé publikovala? 
(5 bodů) 
 
Jedná se o variaci d´Alembertovy úlohy pro Diderotovu encyklopedii, článek věnovaný 
pravděpodobnosti s názvem Croix ou Pile (česky bychom přeložili asi jako Hlava nebo orel). Sám 
d´Alembert ale na položenou otázku odpovídá špatně, vlastně v duchu chybné úvahy první 
středeční úlohy. 

 
Úloha středeční třetí: Odpovězte na otázku, kterou dala Alice Jirkovi. Dokázali byste vymyslet 
univerzální vzorec, kterým bychom dokázali spočítat pravděpodobnost určitého počtu chlapců 
a dívek v rodině, kde se narodilo právě 𝑛 dětí? (15 bodů) 
 
Pokud byste se rozhodli řešit úlohu výčtem všech možností, nalezli byste jich celkem šestnáct 
(zde je vypisovat nebudeme), avšak pouze šest z nich splňuje naše zadání, tedy dva chlapce a dvě 
dívky. Výsledná pravděpodobnost právě dvou chlapců a dvou dívek v rodině se čtyřmi dětmi pak 
je tady 6/16, resp. 3/8.  
Univerzální vzorec pak pro stejnou pravděpodobnost narození dívky a chlapce (p = 0,5) zapíšeme 
následovně: 

 
(𝒏 je celkový počet dětí a 𝒌 počet chlapců). 
 
Úloha středeční čtvrtá: Ve skutečnosti je poměr narozených chlapců a dívek mírně odlišný. 
Pokuste se vysvětlit, proč tomu tak je a zjistěte, jaký skutečný poměr se nejčastěji udává. Jaký byl 
skutečný počet narozených chlapců a dívek v České republice v roce 2016? Jak se změní vzorec 
ze třetí středeční úlohy? (10 bodů) 
 
Velmi často se udává poměr 105 chlapců na 100 narozených dívek. Nejaktuálnější data dostupná 
pro Českou republiku jsou z Českého statistického úřadu:  
https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691704.pdf/2d6704c0-fdc4-4b24-
ab7c-1e0a5b5fc388?version=1.0  
V roce 2016 ze 112 663 živě narozených dětí bylo 57 837 chlapců a 54 826 dívek. Tato relace mezi 
narozenými chlapci a dívkami tak odpovídala typickému poměru 105-106 živě narozených 
chlapců na 100 dívek. 

https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691704.pdf/2d6704c0-fdc4-4b24-ab7c-1e0a5b5fc388?version=1.0%20
https://www.czso.cz/documents/10180/45964328/1300691704.pdf/2d6704c0-fdc4-4b24-ab7c-1e0a5b5fc388?version=1.0%20
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Úloha čtvrteční první: Pokuste se vymyslet vzorec, pomocí kterého spočítáme, jaký počet 
různých výsledných chutí můžeme vytvořit, pokud máme k dispozici 𝑘 různých barev (příchutí) a 
z těchto příchutí tvoříme hromádky 𝑛 bonbonů? (20 bodů) 
 
Jedná se o vzorec pro kombinace s opakováním 

  
(pozor na prohození proměnných 𝒏 a 𝒌 oproti běžně udávanému vzorci). 
 
Úloha čtvrteční druhá: S použitím vzorce sestavte tabulku s výsledným počtem chuťových 
kombinací pro 𝑘 = {2, 3, 4, 5, 6} barev bonbonů s různými příchutěmi a 𝑛 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 
bonbonů v každé kombinaci. (20 bodů) 
 
S využitím uvedeného vzorečku bude naše tabulka vypadat takto: 

 
 
Úloha páteční první: Je taková hra pro zákazníka výhodná? Bude mít supermarket z provozování 
takové hry zisk nebo ztrátu? Jak velký tento zisk nebo ztráta bude? (10 bodů) 
 
Nejjednodušší úvaha může vypadat třeba takto: Šance tří šestek současně na třech kostkách je 

 
Tedy šance na výhru je jistě menší než 1:200, naproti tomu vklad do hry je 1:100 (jedno procento 
z částky). Taková hra je tedy pro zákazníka nevýhodná a supermarket dlouhodobě získává přes 
0,50 Kč z každé vsazené koruny. 
 
Úloha páteční druhá: (Jirka se vzbudil ještě před půlnocí): Má si Jirka koupit letenku do Ameriky 
a vyhrát v Casinu? Je v jeho úvaze chyba, nebo uvedený postup skutečně funguje? Proč ještě 
nejsou všichni hazardní hráči milionáři? (10 bodů) 
 
Tento systém známý jako martingale je jeden z nejstarších hráčských pokusů o vítězství v ruletě. 
Úvaha v zásadě není špatná, nicméně naráží na praktické omezení potřeby nekonečného 
množství peněz i času. Navíc, i kdyby byly neomezené prostředky k dispozici, kasina často omezují 
maximální výši vkladu a nelze tedy vklad zdvojnásobovat do nekonečna a čekat na správnou 
barvu. 
  



24 

4. lekce 
 
Úloha sobotní první: Má Alice trvat na původní vybrané kartě, nebo má svoji volbu změnit a 
otočit raději druhou skrytou kartu, nebo na tomto rozhodnutí nezáleží (šance na výhru je tedy 
stále stejná) a je tedy jedno, zda se Alice rozhodne kartu změnit či nikoliv? Může se stát, že si 
Alice změnou karty pohorší a je výhodné trvat raději na původní volbě?  
(10 bodů) 
 
Tato úloha je variací na známý Mony Hall problém. Je řešitelná zcela intuitivně  
1) šance na výběr nevyhrávajícího esa v prvním kole je 2:3  
2) moderátor pak musí odkrýt druhé nevyhrávající eso a tedy zároveň ve dvou případech ze tří 

prozradí, kde je vítězný žolík. Proto se vyplatí rozhodnutí změnit. 
 
Úloha sobotní druhá: Vymyslete a vysvětlete, jaký postup má zvolit Jirka, aby jeho šance na výhry 
byla co největší. (10 bodů) 
 
Jedná se o variaci předchozí úlohy: Šance na výběr hromádky se dvěma stejnými kartami (ať už 
A + A, nebo žolík + žolík) je opět 2:3, tedy druhá zbývající neotočená karta bude ve dvou případech 
ze tří stejná, jako první otočená. Proto se vyplatí tipovat, že druhá neotočená karta je stejná, jako 
karta již otočená. 
 

Úloha nedělní první: Pokuste se vymyslet postup, kterým na základě znalosti jedné vylosované 
n-tice čísel odhadnout, z jak velkého osudí byla čísla losována. (20 bodů) 
 
První úvaha by mohla být třeba následující: když vypočítám průměr z vylosovaných čísel, měl bych 
se dostat na hodnotu přibližně v polovině osudí. Dvojnásobek průměru pak bude odpovídat 
zhruba rozsahu, ze kterého se losuje. Takový postup však selže například hned u reálného 
losování z 18. 2. 2015, kde vychází průměr 20,7 a dvojnásobek 41,4 – přičemž nejvyšší vylosované 
číslo je 49...  
Tato úloha vešla do dějin jako tzv. German tank problém:  
https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem  
a její řešení je překvapivě jednoduché. K odhadu maximálního čísla lze použít vzorec  

 
kde 𝒎 je nejvyšší vylosované (známé číslo) a 𝒌 je počet losovaných čísel. Vzorec nám říká, že 
známé maximum snížené máme rozdělit na k stejných dílů a jeden takový díl přičíst k maximální 
hodnotě ponížené o jedničku (protože předpokládáme, že losovaná čísla jsou rozdělena zhruba 
rovnoměrně). 
 

Úloha nedělní druhá: Váš postup ověřte na číslech z uvedeného nedělního losování a také na 
následujících šesticích čísel (10 bodů): 
18. 2. 2015:  6 1 10 8 49 48 
 

25. 3. 2007:  25 28 27 30 26 22 
 

20. 1. 2010:  39 45 43 49 30 41 
 

28. 1. 1996:  1 26 6 15 3 2 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem
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Úloha pondělní první: Jaká je šance, že vědma správně přiřadí správně právě tři karty z pěti? 
Můžeme to považovat za její telepatické schopnosti? (10 bodů) 
 
Řešení účastníka kurzu Tomáše Vašíčka (ZŠ Praha): 
 

Za telepatické schopnosti bychom to považovat mohli, šance není tak veliká, největší šance je, 
že přiřadí správně jen 1 kartu, ale na druhou stranu, kdyby měla opravdové telepatické 
schopnosti, měla by být schopná správně přiřadit všech 5 karet. 

 
Úloha pondělní druhá: Nalezněte vzorec udávající pravděpodobnost správného přiřazení právě 
𝑘 karet ze sady 𝑛 karet a zpracujte tabulku pro 𝑛 = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} a 𝑘 = {0, 1, … , 𝑛}. (20 
bodů) 
 
Pojďme obě úlohy vyřešit společně, nalezením příslušného vzorce. Zaveďme číslo 𝑺𝒏,𝒌 (S jako 
Správně) označující počet možností, jak v sadě 𝒏 karet je jich právě 𝒌 umístit správně.  
Zjevně bude 

 
potom výsledná tabulka bude mít tvar 
 

 
 
Úloha úterní první: Navrhněte postup, kterým lze pomocí hodů jednou mincí simulovat házení 
hrací kostkou s čísly 1 až 6. Pečlivě ověřte, že vás postup je pro všechna čísla stejně spravedlivý. 
(10 bodů) 
 
Úterními úlohami se kruh uzavírá a vracíme se na začátek. Hod mincí, třikrát opakovaný, dá 
přesně osm různých výsledků, stejně pravděpodobných. Např.:  
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OOO: 0, házím znovu  
OOH: 1  
OHO: 2  
OHH: 3  
HOO: 4  
HOH: 5  
HHO: 6  
HHH: 7, házím znovu  
Hodnoty 1 až 6 generují přesně požadované hody kostkou, každou se stejnou pravděpodobností. 
 
Úloha úterní druhá: Předpokládejme, že mince není perfektně vyvážená a jedna strana padá 
o něco častěji než druhá. Navrhněte znovu postup házení mincí a generování čísel 1 až 6, ale tak 
aby byla tato chyba v nevyvážení mince eliminována. (10 bodů) 
 
Pokud není mince vyvážená, předpokládáme, že hlava padá s jinou (avšak stále stejnou) 
pravděpodobností než orel. Pak ale výsledky (po dvou hodech) HO a OH mají oba stejnou (!!!) 
pravděpodobnost, výsledky HH a OO ignoruji a dvojitý hod opakuji. Pokud následně prohlásím 
HO za H a OH za O, převedl jsem úlohu na předchozí problém házení kostkou. 
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5. lekce 
 
Úkol č. 1: Popište slovy (v několika jednoduchých krocích) konstrukci vedoucí k sestrojení 

hlavolamu Tangram. (20 bodů) 

 
Řešení účastnice kurzu Kateřiny Benešové (ZŠ Skuteč): 
 

1) Narýsuj si čtverec. a = např. 10 cm 
2) Pojmenuj si ho např. ABCD  
3) Narýsuj úhlopříčku AC 
4) Vytvoř střed úsečky AC a pojmenuj ho např. S 
5) Narýsuj úsečku DS 
6) Udělej si střed úsečky AB a pojmenuj ho např. K 
7) Udělej si střed úsečky BC a pojmenuj ho např. L 
8) Narýsuj si úsečku KL 
9) Udělej si střed úsečky KL a pojmenuj ho např. M 
10) Udělej si střed úsečky SC a pojmenuj ho např. N 
11) Narýsuj úsečku MN a SM 
12) Udělej si střed úsečky AS a pojmenuj ho např. P 
13) Narýsuj si úsečku PK 
14) Tangram je hotový 

 
Úkol č. 2: Abyste si s kamarádem nebo s kamarádkou na druhém konci telefonu ověřili správnost 
konstrukce, zkuste vypočítat celkový součet obvodů všech sedmi díků Tangramu. 
Předpokládejme, že základní čtverec má délku strany 10 cm. (20 bodů) 
 

Předpokládejme, že základní čtverec má délku strany 10 cm. 
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Úkol č. 3: S využitím obr. 2 vypočítejte, jaká může být maximální 
délka strany plátku čtvercového smaženého sýra, pokud jich na 
pánvi s průměrem 24 cm chceme najednou usmažit dva, tři, čtyři 
nebo pět. (15 + 15 + 15 + 15 bodů) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Řešení účastnice kurzu Heleny Novákové (Gymnázium Hradec Králové): 
 

Při smažení dvou plátků sýra je průměr pánve roven úhlopříčce 
vzniklého obdélníku. Z Pythagorovy věty spočítáme stranu čtverce: 

242 = 𝑎2 + (2𝑎)2, tedy 𝑎 = √115,2 = 10,73cm. 

Při smažení tří plátků sýra si pomůžeme trojúhelníkem, který je na 
obrázku. Použijeme vzorec pro výpočet obsahu trojúhelníku z 

poloměru kružnice opsané: 𝑆 =
𝑏𝑐𝑑

4𝑟
. 𝑑 = 2𝑎. Z Pythagorovy věty 

vypočítáme 𝑏 a 𝑐. 𝑏 = √(2𝑎)2 + (
𝑎

2
)2 =

𝑎√17

2
. 𝑐 = √(2𝑎)2 + (

3𝑎

2
)2 =

5𝑎

2
. Ze zadání 𝑟 = 12. 

Obsah trojúhelníku 𝑆 =
4𝑎2

2
= 2𝑎2. Dosadíme vše do původního vzorce a dopočítáme: 2𝑎2 =

𝑎√17

2
⋅
5𝑎

2
⋅2𝑎

4⋅12
=

5𝑎3√17

96
, tedy 𝑎 =

192

5√17
=

192√17

85
= 9,31cm. 
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Při smažení čtyř plátků sýra je průměr pánve roven úhlopříčce vzniklého čtverce. Z Pythagorovy 
věty spočítáme stranu čtverce: 

242 = (2𝑎)2 + (2𝑎)2,  

tedy 𝑎 = √72 = 8,49cm. 

Při smažení pěti plátků sýra je průměr pánve roven úhlopříčce obdélníku vzniklého ze tří 
čtverců. Z Pythagorovy věty spočítáme stranu čtverce: 

 242 = 𝑎2 + (3𝑎)2,  

tedy 𝑎 = √57,6 = 7,59cm. 
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6. lekce 
 
Úkol č. 1: Ověřte postupným počítáním platnost Collatzovy hypotézy pro počáteční hodnoty 26, 
27 a 28. Pro každou z těchto tří počátečních hodnot zjistěte, kolik kroků výpočtu je potřeba 
k dosažení cílové hodnoty a uveďte také, jaké maximální hodnoty jste během výpočtu dosáhli. 
Postup výpočtů zapište podle zkráceného vzoru pro číslo 12. (10 + 10 + 10 bodů) 
 
Pro hodnotu 26:  
26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1  
počet kroků 11, maximum 40  
 
Pro hodnotu 27:  
27 → 82 → 41 → 124 → 62 → 31 → 94 → 47 → 142 → 71 → 214 → 107 → 322 → 161 → 484 → 
242 → 121 → 364 → 182 → 91 → 274 → 137 → 412 → 206 → 103 → 310 → 155 → 466 → 233 
→ 700 → 350 → 175 → 526 → 263 → 790 → 395 → 1186 → 593 → 1780 → 890 → 445 → 1336 
→ 668 → 334 → 167 → 502 → 251 → 754 → 377 → 1132 → 566 → 283 → 850 → 425 → 1276 
→ 638 → 319 → 958 → 479 → 1438 → 719 → 2158 → 1079 → 3238 → 1619 → 4858 → 2429 
→ 7288 → 3644 → 1822 → 911 → 2734 → 1367 → 4102 → 2051 → 6154 → 3077 → 9232 → 
4616 → 2308 → 1154 → 577 → 1732 → 866 → 433 → 1300 → 650 → 325 → 976 → 488 → 244 
→ 122 → 61 → 184 → 92 → 46 → 23 → 70 → 35 → 106 → 53 → 160 → 80 → 40 → 20 → 10 → 
5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1  
počet kroků 112, maximum 9232  
 
Pro hodnotu 28:  
28 → 14 → 7 → 22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 
→ 1  
Počet kroků 19, maximum 52 
 
Úkol č. 2: Zakreslete postup výpočtu pro 
počáteční hodnotu 28 (z předchozího úkolu č. 1) 
do jednoduchého grafu. Indexy (čísla) na ose 𝑥 
budou značit pořadí jednotlivých kroků výpočtu, 
na osu 𝑦 vynášejte postupně vypočítané 
hodnoty. Body vynesené v grafu nakonec spojte 
lomenou čarou. (20 bodů) 
 
Řešení účastnice kurzu Heleny Novákové 
(Gymnázium Hradec Králové): 
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Úkol č. 3: Doplňte chybějící slovo nebo část věty z konce předcházejícího odstavce. Pokud jste 
dočetli až sem, jistě vás napadlo, že ověřování Collatzovy hypotézy je snadný úkol pro počítač 
nebo třeba i jen chytřejší kalkulačku. A skutečně máte pravdu. Zatím (stav 2017) byla ověřena 
všechna čísla až do hodnoty 87 × 260 = 100 304 170 900 795 686 912, to ale stále není důkaz. 
(20 bodů) 
 
…zopakuje některé z již jednou dosažených čísel (jiné než 1) – od tohoto místa se začne celý 
cyklus opakovat. 
 

Úkol č. 4: Zapište hodnotu 100 304 170 900 795 686 912 slovy. Dejte pozor na správné užití 
číslovek označujících řády (miliarda, bilion, trilion atd.) (10 bodů) 
 
Sto trilionů tři sta čtyři biliard sto sedmdesát bilionů devět set miliard sedm set devadesát pět 
milionů šest set osmdesát šest tisíc devět set dvanáct 
 
Úkol č. 5: Po kolika krocích dostaneme z počáteční hodnoty 100 304 170 900 795 686 912 
koncové číslo 1? (Nápověda: Ačkoliv to vypadá složitě, je to úloha velmi snadná: využijte zápisu 
87 × 260 a uvědomte si, jak probíhá výpočet pro sudá čísla.) (20 bodů) 
 
Nejprve se pomocí dělení dvěma zbavíme mocnin dvojky (celkem 60 kroků), dostaneme číslo 87, 
ze kterého hodnotu 1 potom dostaneme v dalších 31 krocích, celkem tak budeme potřebovat 
91 kroků.  
87 → 262 → 131 → 394 → 197 → 592 → 296 → 148 → 74 → 37 → 112 → 56 → 28 → 14 → 7 → 
22 → 11 → 34 → 17 → 52 → 26 → 13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1 
 
 
 
 
 


