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Úlohy. 

Uloha 56. 
ŘeШi soustavu rovnic 

(x + ЮCď + y2)-
(x*+f)(x* + y*)z 

-13 
-1261 

Úloha 57. 

Řešiti soшtavu rovnic 

{x-yf = 
a 
5az 

x*-±y*Ą-z* = 
7 2 т a • 

Úloha 58. 

Red. A. Strnad. 

Týz. 

Jest dokázati, že arithmetický průměr tří čísel trojciferných, 
tvořících tři cyklické permutace, jest vMy číslo celé dělitelné 
číslem 37. Týž. 

Úloha 59. 

Ustanoviti jest číslo trojcifemé, které jest arithmetickým 
průměrem obou svých cyklických permutací a má se k jich roz
dílu jako 7:9. Týž. 

Úloha 60. 

Sestrojiti přímku rovnoběžnou k úhlopříčce ac rovnoběžníka 
abcd tak, aby protínala strany ba, bc a prodloužení stran da, dc 
ve 4 bodech harmonicky sdružených. Týž. 

Úloha. 61. 

Ctyrúhelníku abcd lze vepsati kružnici poloměru r. Úhlo
příčky jeho ac = m, bd = n protínají se v bodě o, a trojúhel
níkům abo, bco, cdo, dao opsány kružnice poloměrů rv r2, r3, r4. 
Dokázati, že 
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, , mu 
r , + r2 + r* ~f- *4 = 2Q ' 

Red. A. Strnad. 

Úloha 62. 
Řešiti rovnici 

7346 . 7seex -(••- 7-M-««* — 70I0 . 72MC>|: 

f3-\-2sccx I J # f2-\-38ecx —- l£f 

li. 
Úloha 63. 

Ustanoviti úhel a, při kterém 
a) sin a, sin 2a, sin 3«, 
6) cos a, cos 2a, cos 3a 

tvoří arithmetickou prosloupnost. Hed. A. Strnad. 

Úloha 64. 

Jsou-li an strany pravidelných n-úhelníků vepsaných do téže 
kružnice, dokázati, že 

a6a20 = a4 (fa6-fa1 0 — aj. 
rm 

Úloha. 65. 

Z podmínek úlohy předešlé dokázati, že 
al~3a\aid-\~ asa

2
e=0. 

Ú l o h a 66. 

Na podstavci výšky a stojí socha, mající výšku b; z které 
vzdálenosti jeví se socha v úhlu co největším ? Týž-

Úloha 67. 

Do kruhové výsece vepsán kruh a sestrojen pak kruh druhý, 
který dotýká se prvého i obou ramen výseče. Jsou-li poloměry 
obou kruJiů v poměru 3:1, jak velký jest středový úhel výseče? 

Týž. 

Úloha 68. 
Ve čtverci abed vedena příčka am tak, ze 3C bam ~ a, Jak 

musí býti velký úhel a, aby obsah tělesa vzniklého otočením licho* 
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běžníka adcm kolem osy am rovnal se n násobnému obsahu dvoj-
kušele vzniklého otočením trojúhelníka abm kolem přepony? 

Řed. A. Strnad. 

Vypsání cen za řešení úloh. 
Výbor Jednoty českých mathematiků usnesl se na tom, aby 

uděleny byly ceny těm, kteří do konce měsíce května podají 
nejdokonalejší a největší počet řešení úloh v letošním ročníku 
Časopisu tohoto obsažených. Cenami budou publikace tyto: 

1. P ě t prvních cen : 

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, ročník V. 
Machovec, Zobrazování tečen a středů křivosti křivek. 
Řehořovský, Theorie souměrných funkcí kořenů. 
Strouhal, Ocel a její vlastnosti galvanické a magnetické. 
Studnička, O kvaternionech. 

2. D e s e t druhých cen: 

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, ročník V. 
Monin, O některých druzích souřadnic projektivických. Příspěvky 

ku theorii křivky kruhové. 
Řehořovský, Theorie souměrných funkcí kořenů. 
Seydler, Izák Newton a jeho Principia. 
Studnička, Výklady o funkcích monoperiodických. 

3. P a t n á c t t ř e t í c h cen: 

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, ročník V. 
Hromádko, Základové mathematického a hvězdářského zeměpisu. 
Jarolímek, Deskriptivní geometrie 1. vyd. díl I.—III. 
Strnad, Mathematikové ve francouzské revoluci. 
Studnička, Základové nauky o číslech. 
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