
 

   

    

  

   

 

  

 

„Poslední věcí, kterou s vámi chceme probrat, je náš nový vynález, Duhokomunikátor,“ popisuje Farbivor, zatímco 
s dětmi prochází rozlehlými chodbami továrny, která stojí kousek za městem. „Dědeček tuto továrnu postavil za 
účelem lepšího poznání vás, lidí. Probíhají tu vědecké pokusy, soutěže a kvízy o vaší planetě, kultuře i jazyce a také 
se tu sestavují přístroje různého typu. Posledním dokončeným vynálezem je třeba Světlotříšť. Když vyšleme na vaši 
planetu paprsek z naší farbisféry a trefíme se do nějakého skleněného předmětu, vytvoří se u vás na zemi odraz 
duhy,“ popisuje Rot, ze kterého nadšení do tohoto projektu přímo srší. „A k čemu je takový Světlotříšť dobrý?“ 
zeptá se zvědavě Tes. „K ničemu, naši farbivoří kluci s ním dělají akorát blbosti a počítají si, kolik duhových odrazů 
dokáží za den vytvořit,“ odpoví Farbivor a zakoulí při tom očima. „Ale takový Duhokomunikátor,“ začne nadšeně 
Kruis, „ten by mohl sloužit ke komunikaci s vámi na Zemi.“ „Matovi i Tes se rozzáří oči a na jazyku je začnou pálit 
desítky otázek, dříve, než se však stihnou na cokoli zeptat, vejdou do ohromné místnosti, kde stojí prototyp 
zmiňovaného stroje. Věž poskládaná z obrovských krabic s vrchu prosklená a mezi každou krabicí též prosklené 
mezipatro, v němž se vlní barevný kouř. „Hned vám vysvětlím, jak takový přístroj funguje, ale potřebuje pomoci s 
proporcemi, na naše využití je totiž příliš obrovský.“ prohodil Farbivor a zavedl děti k nákresům. 

Úkol č.1: Krabičky tvaru krychle o délce strany 20 cm jsou vyskládány do větších krabic. Ty mají tvar kvádru 
o rozměrech 70x50x40 cm. Kolik místa bychom ušetřili, kdyby se místo krabiček tvaru krychle použily 
krabičky, které mají tvar kvádru, se stejným objemem, jako krabičky tvaru krychle, a obdélníkovou 
podstavou s rozměrem 25x16 cm? Vyjádřete zlomkem. 

„Skvěle, teď se s tím již bude dát dobře manipulovat,“ zatleskal dětem Rot a už se hrnul shánět mechaniky, aby 
nový prototyp sestavili. „A teď to fungování,“ usměje se na děti stalor. „S pomocí energie z Kolorie a koloří květiny 
Tyr a Kys vyrábí světelný prach, který prohodíte skrz duhu, vyslovíte svoji odpověď na vzkaz a my z reproduktorů 
Duhokomunikátoru uslyšíme, co nám chcete sdělit. Je to jasné?“ ukončil svoje povídání Farbivor. „Naprosto,“ 
přikývly děti zároveň. „Tak hurá do laboratoře.“ 

V místnosti, kde se měl nacházet Tyrův a Kysův tým, pracující na prachu ke 
komunikačnímu přístroji, našli příchozí jen chaos a dva zběsile pobíhající vědce rvoucí 
si vlasy z hlavy. „Co se tu stalo?“ vyhrkla zděšeně Tes a přikryla si rukou otevřená ústa. 
„My…nemůžeme, ehm…nemůžeme najít tu lahvičku s tím prachem,“ zaskřehotal Kys 
a dál s bratrem zmateně běhali po místnosti. Vtom do laboratoře vtrhl další kolor, 
pestře oranžový, a přispěchal starému stalorovi něco pošeptat do ucha. Farbivor se na 
děti otočil se zamračeným výrazem ve tváři, aby jim sdělil právě nabytou informaci. 
„Za hodinu a půl musíte být doma, vaši rodiče se budou vracet.“ „Tak dost,“ křikl Mat 
na dva vystresované vědce, „jde se uklízet.“ 

Úkol č.2: Mat a Tes musí uklidit kancelář, jejíž půdorys se skládá z čtverce ABCD 
a dvou pravoúhlých trojúhelníků. Velikost kratší odvěsny trojúhelníků ABC a DEF 
měří 3 metry a delší odvěsna trojúhelníků ABC a DEF má 4 metry. Přepony těchto 
trojúhelníků tvoří protilehlé strany čtverce. Obsah každého z trojúhelníků je roven 
přesně 24 % obsahu vnitřního čtverce. Jak dlouho jim úklid zabere, pokud víme, 
že Mat uklidí 5 m2 za 20 minut a Tes 5 m2 za 10 minut? (Výsledek zaokrouhlete na desítky minut.)  

Obrázek k úloze č.2 



„Mám ji,“ zakřičí Tes a vytáhne lahvičku zespodu skříně. „Skvělé, teď už zbývá jen poslední věc, a to naplánovat, 
kdy budeme komunikovat, abychom o tom dopředu věděli. V květině, která vám vykvete na zahradě, objevíte 
soubor malých kostiček s puntíky nebo jinými značkami. Budou tam informace o našich úspěších, nové znalosti a 
poznatky a jednou za čas nějaké to datum, kdy se zase uvidíme,“ nadšeně vysvětloval dětem Kruis. „Rot vám o 
těchto symbolech připravil celý dlouhý spis,“ dodal a položil před ně na stůl ohromnou bichli. „Také jsem pro vás 
sepsal první vzkaz, který už jsem s Duhokomunikátorem poslal, najdete ho doma na zahradě, doufám, že se vám 
ho podaří rozluštit,“ tajemně dodal mladý kolor. „Počkejte, uděláme si rozvrh, kdy s Matem budeme kontrolovat 
a udržovat naše komunikační místo na zahradě,“ napadlo Tes a už vytahovala papír a tužku. „To vůbec není špatný 
nápad, květina nekvete dlouho a je potřeba udržovat půdu, která bude tyto sluneční a duhové podmínky snášet,“ 
kývl na Tes Kruis. „Pojď sem Mate, musíme se domluvit,“ zavelela dívka. 

Úkol č.3: Tes si na následující měsíce připravuje rozpis svého zahradničení. Chce pracovat na zahradě 
dvakrát týdně a každý týden chce pracovat ve stejné dny. Nechce však strávit na zahradě dva dny po sobě. 
Kolik takových rozpisů může připravit? 

„Budeme se nějak střídat a v případě změny dáme vědět,“ dokončila Tes svůj plán. V tu chvíli před vědeckým 
centrem přistála raketa, přesně taková, v jaké děti přiletěly na Koloří planetu. Oba dva okamžitě pochopili, co to 
znamená. „Pište často,“ usmál se Mat a potřásl si rukou se všemi nově získanými přáteli. Za ním šla popotahující 
Tes a všechny důkladně objala. „Bohužel s vámi tentokrát nepojedu, pošleme vás naprogramovanou lodí,“ 
vysvětlil dětem Kruis. „Ale Ještě tu ode mě máte barevné kolorské kameny. Jsou naplněny energií z Kolorie a budou 
vám přinášet do života světlo,“ usmál se na děti kolor. „A také doufáme, že na nás budete myslet a připomínat si, 
co jste tu s námi zažili,“ dodal stalor Farbivor. Když děti nastupovaly do rakety, pečlivě se ještě rozhlížely kolem 
sebe, aby si z toho úžasného místa odnesly co nejvíce dojmů. 

Když Matovi a Tesini rodiče přijeli domů, našli jejich děti na zahradě s obrovskou knihou a maličkými kostkami 
poházenými všude kolem. Už se ani neptali, co to znamená. Ale děti luštily něco důležitého. 

Úkol č.4: Standartní hrací kostka má součet teček na protilehlých stranách vždy 7. Pět takových kostek je 
slepeno dohromady do řádku. Kolik nejméně teček může být na celém povrchu vzniklého hranolu? 

Na kousku papíru, který sloužil Matovi k zapisování a louskání kódu, po dlouhých dvou hodinách stálo: 

„V čas tento přesně za dva měsíce, raketa naše zažehne motoru svíce. Výročí naší země oslavíme, ale ještě 
předtím pro vás zaletíme. Jako spojenci ze Země musíte tu být, když barvy a světlo koloři budou ctít.“  
Váš Kruis 

Děti věděly moc dobře, co to znamená, a v srdcích jim začal plápolat plamínek dalšího vesmírného 
dobrodružství. 

Konec 4. Série!          Hodně štěstí! 

Řešení této série odešli nejpozději do 16. 5. 2022!!! 
(výsledková listina a správné řešení tohoto kola bude zveřejněno na webových stránkách) 

Zasílej na adresu: 
Mates          
Gymnázium, Polička 
nábřeží Svobody 306 
572 01 Polička                            
Tel.: 461 722 102 

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu: 
mates@gympolicka.cz 
(tato adresa slouží i pro případné dotazy) 

Webové stránky: 
matesgympolicka.tode.cz      

 


