46. Mezinárodní matematická olympiáda
Mexická Mérida, hlavní mìsto poloostrova Yucatán, hostila ve dnech 8.-19. èervence 2005 úèastníky ka¾doroèní presti¾ní soutì¾e nejlep¹ích matematických talentù
{ studentù støedních ¹kol. Sjeli se tam v rekordním poètu { celkem 513 soutì¾ících
z 91 zemí celého svìta.
Pøípravu a zdárný prùbìh celé akce zaji¹»ovali organizátoøi z øad èlenù Mexické
matematické spoleènosti za podpory mexického ministerstva ¹kolství, vlády kraje
Yucatán, tamních univerzit a desítek sponzorujících rem. Nemalé nashromá¾dìné
nanèní prostøedky umo¾nily ubytovat v¹echny soutì¾ící, vedoucí dru¾stev i èleny
výborù a hodnotících komisí v areálu luxusních hotelù nedaleko centra yucatánské
metropole, zalo¾ené ¹panìlskými dobyvateli roku 1542 na místì mayského mìsta
Tihó. Mexiètí hostitelé pøipravili výborné podmínky pro vlastní soutì¾ i zajímavý
doprovodný program, jeho¾ vrcholem byl celodenní výlet ke slavným ruinám mayských staveb Chichén Itzá, kterým vévodí Kukulcánova pyramida. Bohatý program
celé akce pouze mírnì naru¹il pøíchod hurikánu Emily , který v¹ak nakonec pøeletìl nad Yucatánem 80 km severnì od Méridy, tak¾e tam nezpùsobil ¾ádné ¹kody
a úèastníci MMO za¾ili pouze nìkolikahodinovou bouøi, na jaké jsme ve støední
Evropì navyklí.
Vedoucím èeského dru¾stva byl RNDr. Karel Horák, CSc. z MÚ AV ÈR v Praze.
Na¹e soutì¾ní dru¾stvo, které doprovázel pedagogický vedoucí doc. RNDr. Jaromír
©im¹a, CSc. z PøF MU v Brnì, bylo jmenováno (podle výsledkù ústøedního kola 54.
roèníku MO v Bene¹ovì a následného týdenního výbìrového soustøedìní v Bílovci)
ve slo¾ení: Jaroslav Hanèl (3. roèník, GMK Bílovec), Pavel Kocourek (4. roèník, SP©
ST Panská, Praha), Franti¹ek Konopecký (8. roèník, G Hole¹ov), Jaromír Kuben
(3. roèník, G tø. Kpt. Jaro¹e, Brno), Jakub Opr¹al (3. roèník, G tø. Kpt. Jaro¹e,
Brno), Marek Pechal (3. roèník, G Lesní ètvr», Zlín).
Soutì¾ící na 46. MMO jako obvykle øe¹ili ve dvou pùldnech v¾dy tøi soutì¾ní
úlohy po dobu 4;5 hodin; za ka¾dou ze ¹esti úloh mohli získat nejvý¹e 7 bodù.
Po následných opravách a mezinárodních koordinacích vy¹lo najevo, ¾e letos ¾ádná
soutì¾ní úloha nebyla extrémnì obtí¾ná { 16 soutì¾ících toti¾ dosáhlo maximálnì
mo¾ného zisku 42 bodù. Dostali pochopitelnì zlaté medaile, spolu s dal¹ími 26 soutì¾ícími, kteøí získali alespoò 35 bodù. Kromì 42 zlatých medailí bylo udìleno 79
støíbrných medailí (za zisk 23-34 bodù) a 127 bronzových medailí (za zisk 12-22
bodù). Na¹i reprezentanti podali neèekanì dobrý výkon a vybojovali pìt medailí:
zlatou získal Franti¹ek Konopecký (36 bodù), støíbrné medaile pøevzali Jaromír
Kuben (30 bodù) a Pavel Kocourek (28 bodù), bronzové medaile obdr¾eli Marek
Pechal (22 bodù) a Jakub Opr¹al (18 bodù), pouze Jaroslav Hanèl se vracel domù
bez ocenìní. Je to bezesporu nejlep¹í výkon èeského dru¾stva na mezinárodní matematické olympiádách za posledních 8 let, v¾dy» právì tak dlouho jsme èekali na
dal¹í zlatou medaili èeského úèastníka.
Tvrzení o èeském úspìchu dokládá na¹e umístìní v ní¾e uvedeném neo ciálním
poøadí dru¾stev, ve kterém nám obvykle patøí místo ve tøetí, nìkdy dokonce ètvrté
desítce. V mexické Méridì jsme v¹ak (pøekvapivì pro mnohé pøítomné) obsadili 16.
místo pøed takovými státy, jako jsou Hong-Kong, Kanada, Polsko èi Austrálie, ve
kterých se výchovì matematických talentù vìnují { ve srovnání s Èeskou republikou
{ s vìt¹í intenzitou, danou pøedev¹ím objemem institucionálních prostøedkù, je¾
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jsou na tuto péèi vyèleòovány. Za názvem zemì uvádíme v závorce v¾dy celkový
souèet bodù ¹esti jejích soutì¾ících a poèet Z-S-B medailí: 1. ÈLR (235, 5-1-0), 2.
USA (213, 4-2-0), 3. Rusko (212, 4-2-0), 4. Írán (201, 2-4-0), 5. Korea (200, 3-30), 6. Rumunsko (191, 4-1-1), 7. Tchaj-wan (190, 3-2-1), 8. Japonsko (188, 3-1-2),
9.{10. Maïarsko (181, 2-3-1) a Ukrajina (181, 2-2-2), 11. Bulharsko (173, 2-3-1),
12. Nìmecko (163, 1-3-2), 13. Velká Británie (159, 1-3-2), 14. Singapur (145, 0-4-2),
15. Vietnam (143, 0-3-3), 16. Èeská republika (139, 1-2-2), 17. Hongkong (138, 1-31), 18. Bìlorusko (136, 1-3-1), 19. Kanada (132, 1-2-2), 20. Slovensko (131, 0-4-2),
21.{22. Moldavsko (130, 1-2-2) a Turecko (130, 0-4-1), 23. Thajsko (128, 0-4-2), 24.
Itálie (120, 0-2-4), 25. Austrálie (117, 0-0-6), 26. Izrael (113, 0-2-3), 27. Kazachstán
(112, 0-2-3), 28.{29. Kolumbie (105, 0-2-2) a Polsko (105, 0-1-5), 30. Peru (104,
0-0-6), 31. Mexiko (91, 0-0-4), 32. Francie (83, 0-0-4), 33.{35. Arménie (82, 0-0-5),
Brazílie (82, 1-0-1) a Chorvatsko (82, 0-1-2), 36. Indie (81, 0-1-1), 37. Gruzie (80,
0-0-4), 38. Nový Zéland (77, 0-1-2), 39. Srbsko a Èerná Hora (75, 0-0-3), 40.{41.
Belgie (74, 0-1-1), Rakousko (74, 0-0-2), : : :
Na závìr této zprávy je¹tì uvádíme zadání v¹ech ¹esti úloh, které soutì¾ící v Méridì øe¹ili.

Texty úloh 46. MMO

1. Na stranách rovnostranného trojúhelníku ABC je zvoleno ¹est bodù: body A1 ,
A2 na stranì BC , body B1, B2 na stranì CA a body C1 , C2 na stranì AB , pøièem¾
tyto body tvoøí vrcholy konvexního ¹estiúhelníku A1 A2B1B2C1 C2 se stranami té¾e
délky. Doka¾te, ¾e pøímky A1B2 , B1C2 a C1 A2 mají spoleèný bod. (Rumunsko)
2. Nech» a1; a2; : : : je posloupnost celých èísel s nekoneèným poètem kladných
èlenù a s nekoneèným poètem záporných èlenù. Pøedpokládejme, ¾e pro ka¾dé pøirozené èíslo n èísla a1 ; a2; : : : ; an po dìlení èíslem n dávají n rùzných zbytkù. Doka¾te,
¾e ka¾dé celé èíslo se v posloupnosti vyskytuje právì jednou. (Holandsko)
3. Nech» x, y a z jsou kladná reálná èísla taková, ¾e xyz = 1. Doka¾te, ¾e

x5 ? x2 + y5 ? y2 + z5 ? z2 = 0: (Korea)
x5 + y2 + z2 y5 + z2 + x2 z5 + x2 + y2
4. Uva¾ujme posloupnost a1; a2; : : : de novanou vztahem
an = 2n + 3n + 6n ? 1 (n = 1; 2; : : : ):
Urèete v¹echna kladná celá èísla, která jsou nesoudìlná s ka¾dým èlenem uva¾ované
posloupnosti. (Polsko)
5. Je dán konvexní ètyøúhelník ABCD se stejnì dlouhými a rùznobì¾nými stranami BC a AD. Nech» bod E le¾í uvnitø strany BC a bod F uvnitø strany AD,
pøièem¾ jBE j = jDF j. Pøímky AC a BD se protínají v bodì P , pøímky BD a EF
v bodì Q, pøímky EF a AC v bodì R. Uva¾ujme v¹echny trojúhelníky PQR urèené mìnícími se body E a F . Uka¾te, ¾e kru¾nice opsané tìmto trojúhelníkùm
mají spoleèný bod rùzný od P . (Polsko)
6. V matematické soutì¾i dostali soutì¾ící 6 úloh. Ka¾dou dvojici úloh vyøe¹ilo
více ne¾ 52 soutì¾ících. V¹ech 6 úloh nevyøe¹il nikdo. Doka¾te, ¾e právì 5 úloh
vyøe¹ili aspoò dva soutì¾ící. (Rumunsko)

