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Astronomická zpráva 
nebude nadále v našem časopise otiskována, ježto „Jednota 
čes. mat. a fys." bude vydávati astronomickou „Ročenku" 
redakcí proí. Dr. Bohuslava Maska, v níž budou soustavně 
uspořádány veškeré astronomické údaje pro každý rok. Ročenka 

pro rok 1921 jest již v tisku a záhy vyjde. 

Úlohy. 
a) Z math matiky. 

Rešiti jest soustavu 
1. 

rovnic 

x — 4 y X  
x y 

f Prof. Rudolf Hruša. 

% 

Jsou dána ohniska Fx, F^ ellipsy resp. hyperboly a libovolný 
bod AI na křivce, buďtež úhly « = < F^&tfi = <£ Fx 
F2 M] jest dokázati relace pro ellipsu a hyperbolu (f = num. 
excentricita.) 

a) e-

3. 
V klínu rovinných zrcadel a, /? nalézají se body A, B; 

jest vésti z bodu A na rovinu d paprsek tak, aby po úplném 
odrazu dopadal na rovinu /3 a zde odrážel se do bodu B. 

Karel Lerl. 

4. 

Je-li ve čtyřúhelníku o stranách a,b,cyd a úhlopříčkách 
e, /, a -f- y = #, /3 -f d = 3 i?, pak platí vztah: 

(a . c)» + (b . ri)2 = (e . ff. 
Prof. Ant. Lochmann. 

a . ß l-t9үҺү 
Ъ) «? = 

»T + »T 
i+tgүtg^ 

Ъ) «? = 

*T-*T" 
KZГel Lerl. 
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