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by celého toho rozsáhlého odvětví průmyslu elektrotechnického, 
který se všemi vedlejšími větvemi svými nikoli už jen tisícům, 
ale millionům lidí poskytuje chleba vezdejšího. 

Úlohy. 

U l o h a 26. 

Èešiti rovnici 

м ÅX | áX i 2x 
đť + í - 2 ' xг — x—6 ' X2-? -4x-\-3 

Юx 
• • ~ xz — 2x2 — 5x + 6 

Éed. A. Strnad. 

Ú l o h a 27. 

Nad stranou ab zza sestrojen rovnostranný trojúhelník abc 
a trojúhelník abd tak, že obvod i obsah tohoto rovná se dvoj
násobnému obvodu i obsahu trojúhelníka prvého. 

a) Které jsou strany ad, bd trojúhelníka abd? 

b) V kterém poměru jsou poloměry kružnice opsané a 
vepsané trojúhelníku abd? 

Franř. Jirsák. učitel v Dobřenicích. 

Ú l o h a 28. 

Sestrojiti jest rovnoramenný trojúhelník, dán-li rozdíl půdice 
a ramene, jakož i rozdíl příslušných výšek. 

Red. A. Strnad. 
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Úloha 29. 

Jsou-li u% v výsky rovnoramenného trojúhelníka příslušné 
k rameni a a půdici b, budiž řešen trojúhelník, dánoAi 

a — b = 17, v — u = 15. 
Řed. A. Strnad. 

Úloha 30. 

Příčky spojující středy protějších stran ctyrúhelníka ABCD 
protínají se v bodě S. 

Budiž dokázáno, že jest 

A ABS + A CDS=A BCS + A DAS. 

Po si. fil. Rud. Hruia. 

Ú l o h a 31. 

V harmonickém čtyrúhelníku ABCD dány jsou úhly 

KDAB = a, ^ABC=§. 

Který úhel svírají úhlopříčky? 
[Harmonickým slově čtyrúhélník do kruhu vepsaný, v němž 

součiny protějších stran jsou stejné]. 
Posl. fil. Rud. Hruía. 

Úloha 32. 

Kterou odchylku má rovina kruhu od průmětny, je-li prů
mětem jeho ellipsa o parametru rovném polovici poloměru? Jaká 
jest pak číselná výstřednost ellipsy? 

Frant. Jirsák, učitel v Dobřenicích. 

Ú l o h a 33. 

Dva jehlany, jichž základny jsou Zx = 15, Z2 = 2Q a výsky 
vt = 6, v2=4, stojí na téže rovině) ve které vzdálenosti jest 
vésti k této rovinu rovnoběžnou, 
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a) aby vznikly na jehlanech řezy obsahem stejné, 
b) aby vznikly komolé jehlany obsahem stejné. 

Řed. A. Strnad. 

Ú l o h a 34. 

Dána jest ellipsa, na jejíž hlavní poloose oa jest ohnisko f, 
na prodloužené vedlejší poloose ob pak bod g tak} ze fg J_ kf-

Je-li m libovolný bod ellipsy a vedeme li mh \ \ oa, hi 11 bg, 
il 11 oa, kdes leží bod h na bf, i na fg, l na bg, jest ml 
normálou ellipsy v bodě m. Budiž podán důkaz této konstrukce. 

Red. A. Strnad. 

Úloha 35. 

Dány jsou v pravoúhlé soustavě body 

ax(2,0), \(6,0); a2(0,4), b2(0,l). 

Jest ustanoviti bod c tak, aby trojúhelníky afi^c, a2b2c 
byly sobě podobny. 

Red. A. Strnad. 

-Q-frв-
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