
Domácí úkol 4: z 2. 11.

1. Kolik je takových slov délky n, která nepoužívají žádné písmeno více než jednou,
jestliže abeceda má k písmen?

2. Kolik je takových slov délky n, ve kterých dvě sousední písmena nejsou stejná,
jestliže abeceda má k písmen?

3. Spočtěte 20 + 21 + 22 + · · ·+ 2n.

4. Do senátu kandidují tři kandidáti: Pavel, Jaroslav a Jana. Podle průzkumu veřejného
mínění by s Pavlem bylo spokojeno 58 % voličů, s Jaroslavem 57 % a s Janou 65 %
voličů. Navíc 28 % akceptuje Janu i Jaroslava, 27 % Pavla i Jaroslava a konečně
30 % by bylo spokojeno jak s Janou, tak s Pavlem. Se všemi třemi kandidáty souhlasí
12 % voličů. Jaký je váš závěr?

5. Eratosthenovo síto se používá na výpočet prvočísel. Kolik čísel zbude z 2, 3, . . . , 1000
po vyškrtání všech násobků čísel 2, 3, 5 a 7?

6. Fádnost historie byla dotažena do dokonalosti u města Vrané nad Amazonkou, které
bylo založeno roku jedna. Od té doby každý sedmý rok vyhořelo (poprvé v roce
sedm), každý devátý rok bylo zaplaveno (poprvé v roce devět) a každý jedenáctý rok
se přes ně přehnalo tornádo (poprvé v roce jedenáct). Po každé katastrofě bylo ob-
noveno (pokud ten rok došlo k vícero katastrofám, město se obnovovalo jen jednou).
Kolikrát bylo Vrané nad Amazonkou od svého založení do roku 2006 obnoveno?

7. Do bitvy se proti sobě postavilo celkem 100 bojovníků, 21 z nich bylo sveřepých,
62 odhodlaných a 74 nelítostných. Sveřepých a nelítostných zároveň bylo 11, sveře-
pých a odhodlaných 6, odhodlaných a nelítostných 54. Všechny tři vlastnosti najed-
nou měli čtyři bojovníci.
Kolik bojovníků bylo jenom sveřepých a kolik jich nemělo žádnou z uvedených
vlastností?

8. Dny v týdnu byly v Omnipolisu vždycky problémem. Omnipoliský císař Petr J.
Olympický si neustále stěžoval, že mu schází osmý den. Přidal tedy k sedmi dnům
(pondělí, úterý, středě, čtvrtku, pátku, sobotě a neděli) ještě osmý den: osmělí.
A když už měnil počet dnů, změnil i pořadí dnů v týdnu. Přitom však zůstalo
zachováno několik vlastností našeho týdne:
a) Neděle je poslední den v týdnu.
b) Pondělí je v týdnu před úterým a úterý před čtvrtkem.
c) Pokud je dnes sobota, za pět dnů bude čtvrtek.
d) Pokud je dnes pátek, zítra bude sobota.
e) Mezi pondělím a nedělí (v tomto pořadí) není osmělí.
f) Pokud je dnes středa, tak pondělí bylo před tolika dny, za kolik dnů je pátek.
Škoda že se kalendář neujal. Jak vypadal týden za vlády Petra J. Olympického?


