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Co si myslím za zvíře?



  

Co si myslím za číslo?



  

Co si ty myslíš za číslo?



  



  

(kombinatorika)

v matematice

1) Permutace

2) Variace

3) Kombinace

4) … variace s opakováním

v informatice

1)  Variace s opakováním – je 
 nejjednodušší!

(modelová představa:

slova dané délky)

2)  Variace bez opakování
a permutace

(pořadí)

3)  Kombinace

(podmnožiny)
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Batůžkáři

Z chaty na východní úpatí je to 2 km, na západní úpatí 3 km, na jižní ke stanici lanovky 5 km. Z východního úpatí na 
vrchol je to 4 km, ze západního 5 km. Na jižním se nastoupí na lanovku a od lanovky se jde na vrchol už jen 500 m. 
Pěšky z jižního jsou to 2 km. Z chaty se dá jít taky k heliportu (4km). Odtud se doletí buď 1 km od vrcholu, nebo přímo 
k dolní stanici lanovky. Jak se dostat z chaty na vrchol a našlapat při tom nejméně kilometrů?

Strážný

V podzemním výrobním zařízení hlídá v noci strážný. Zařízení tvoří místnosti spojené chodbami. Strážný musí 
pravidelně všechny chodby projít – najdete pro něj cestu tak, aby při jedné obchůzce prošel všechny chodby právě 
jednou? Lze to udělat tak, aby obchůzku skončil na stejném místě, kde ji začal?

Z recepce vede po jedné chodbě do dílny, skladu i kantýny. Přímá chodba je mezi dílnou a kantýnou a taky mezi 
skladem a kantýnou. Sklad s dílnou je propojen dvěma chodbami – jedna užší pro pracovníky, jedna širší pro přesuny 
materiálu. Strážný musí projít obě.

Infrastruktura

Z plynárny a elektrárny je třeba rozvést plyn a elektřinu do tří různých měst. Odvést z nich je třeba splašky do čističky. 
Aby se snížilo riziko výpadku, je dobré vedení umístit do země. Je možné navrhnout rozmístění zařízení, vedení a 
měst tak, aby se vedení nikde nemusela křížit? Vedení se nevětví, nelze jimi spojovat města mezi sebou.

Rodina

Bořek má syna Adama a dceru Gábinu. Daniela má dceru Zuzanu a syna Jana. Hanka je ženou Bořka. Cecil je mužem 
Ilony. Hančin otec je Cecil, Ilonin otec je Karel. Karel je dědeček Daniely. Jména se neopakují, partneři se nestřídají. V 
jakém vztahu je Adam a Daniela?

Sněhová kalamita

Sníh zaskočil silničáře a ti se snaží co nejdřív opět zprovoznit silniční síť. Za zprovozněnou prohlásíme takovou síť, že 
se dá z každé křižovatky dostat do kterékoliv další (třeba i oklikou). Křižovatek je 16 a tvoří pravidelnou čtvercovou síť. 
Které úseky silnic (mezi dvěma křižovatkami) je třeba vyčistit, aby byla síť zprovozněna? Kolik jich je?

Výlet

Uspořádat výlet s kolektivem dospívajících není vždy jednoduché. Chtěli bychom co nejvyšší účast, jenže: Adéla 
nepojede, pokud pojede Hanka nebo Eva. Hanka a Eva rozhodně nepojedou zároveň. Naopak Běta a Cyril pojedou 
jedině spolu. Běta se ovšem nesnese s Danielou. Gábina se přátelí se všemi kromě Hanky. Kolik lidí z popsané 
skupiny lze maximálně dostat na společný výlet?



  

Vyrob domeček na http://g.ivank.net
– Je víc možností?

– Jak domek udělat vyšší, s plošší střechou, …

– Je skóre (např. 4, 4, 3, 3, 2) dobrým popisem grafu?

http://g.ivank.net/
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Slož vlaštovku...

● Zavaž si tkaničky...
● Zapleť cop...
● Vyřeš rovnici...
● Zapiš vzorec soli...
● ...



  

Kolik nás je?

● Co k tomu potřebujeme?
● Jak dlouho nám trvá to zjistit? A nešlo by to 

rychleji?

Řazení
● Které je rychlejší?
● Skončí vůbec někdy? Proč?



  

1. Kontroluj seznam po prvcích od začátku:

       1a. Pokud jsou právě kontrolovaný prvek a
             následující prvek v nesprávném pořadí, prohoď je.

       1b. Pokračuj následujícím prvkem.

2. Na konci seznamu se rozhodni:

       2a. Pokud byly během kontroly některé prvky
             prohozeny, vrať se na řádek 1.

       2b. Pokud během kontroly žádné prvky prohozeny
             nebyly, seznam je seřazený, a můžeš skončit.



  

Seřazení seznamu:

1. Pokud seznam obsahuje jediný (nebo žádný) prvek, máš hotovo.

2. Vyber v seznamu pivota dle libosti.

3. Vyber z řazeného seznamu

       a. prvky menší než pivot,

       b. prvky větší než pivot.

4. Seřaď tímto způsobem vybrané menší prvky.

5. Seřaď tímto způsobem vybrané větší prvky.

6. Spoj za sebe obě seřazené části a vlož mezi ně pivota (nebo pivoty, 
pokud se jich vyskytlo víc).



  

Drobnosti na červen
● http://g.ivank.net/ 
● http://koalastothemax.com/ 
● http://typedrummer.com/ 
● http://recursivedrawing.com/ 

Další zdroje
● http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice/ 
● http://csunplugged.org/ 
● http://www.ibobr.cz/test/index.php?demo&archiv  

http://g.ivank.net/
http://koalastothemax.com/
http://typedrummer.com/
http://recursivedrawing.com/
http://ksvi.mff.cuni.cz/ucebnice/
http://csunplugged.org/
http://www.ibobr.cz/test/index.php?demo&archiv


  

Díky za pozornost

Dan Lessner
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