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Milí °e²itelé,
leto²ní listopad p°inesl nejen nevyzpytatelné rozmary po£así, my orgové
jsme dostali p°ed£asný váno£ní dárek v podob¥ vysokého po£tu °e²itel· první
série a pro vás je nyní p°ichystáno následující po£tení.

Komentá° k °e²ení první série

V¥t²in¥ z vás se poda°ilo ur£it správnou délku hráze v prvním p°íkladu.

Bohuºel n¥kte°í z vás pouze konstatovali, ºe tato délka je nejdel²í, ale nijak
to nedokázali, takºe nemohli získat plný po£et bod·. Je t°eba více popsat
své my²lenky, abychom v¥d¥li, jak jste k danému výsledku do²li.
Ve druhé úloze bylo v podstat¥ t°eba dokázat, ºe se princ a princezna
pro

n = 4k + 1

setkají a ºe se pro

n = 4k − 1

nesetkají. Za dostate£né

zd·vodn¥ní první £ásti bylo povaºováno nalezení cesty sudé délky od prince
k princezn¥. Za zd·vodn¥ní druhé £ásti byl povaºován d·kaz, ºe ºádná cesta
(tedy nejen ta nejkrat²í) mezi nimi neumoºní, aby se setkali. Bylo také t°eba
správn¥ zformulovat odpov¥¤.
Hraní s prvo£ísly vás patrn¥ bavilo. Hodn¥ z vás jej dotáhlo do vít¥zného
konce. Ti, kterým se to nepoda°ilo, m¥li problém s obrácením resp. obm¥nou implikace a dále s ur£ením mnoºiny prvo£ísel. Jedni£ka se za prvo£íslo
skute£n¥ nepovaºuje.
Za £tvrtý p°íklad nezískal nikdo plný po£et bod·. Jen jediný °e²itel si
totiº uv¥domil, ºe nesta£í hledanou mnoºinu pouze ur£it, ale je pot°eba také
dokázat, ºe kaºdý bod této mnoºiny má poºadovanou vlastnost. Mnoho z vás
také nedokázalo, ºe hledaná mnoºina musí leºet v rovin¥, pouhé konstatování
nesta£í. Jeden z vás také p°i²el na netradi£ní moºnost °e²ení, kdyº uºil teorii
metrických prostor·, ur£il si nový pojem vzdálenost a na²el tedy úpln¥ jinou
mnoºinu.
V¥t²ina °e²itel· dokázala najít správné °e²ení páté úlohy, av²ak d·kaz,
ºe toto °e²ení je jediné moºné, dotáhla do konce pouze jedna °e²itelka. Dal²í
z vás se bu¤ o d·kaz v·bec nepokusili, nebo jej úsp¥²n¥ zvládli pouze pro
lineární polynomy. N¥kte°í jste m¥li nazna£eno, jak ukázat, ºe stupe¬ polynomu nem·ºe být vy²²í, ale k d·kazu bylo t°eba pouºít matematickou indukci
a ne pouhé vyzkou²ení pro n¥kolik hodnot. Mnoho °e²itel· také zapomn¥lo
ov¥°it, ºe nalezený polynom skute£n¥ spl¬uje zadanou rovnost.
Tém¥° v²ichni z vás dokázali ur£it, ºe nev¥rné manºelky budou vyhnány
po

n

dnech, ale n¥kte°í uº toto tvrzení po°ádn¥ nedokázali. Objevovaly se

r·zné originální zp·soby, jak nev¥rné manºelky odhalit, nap°íklad vyzvídání
u soused·. N¥kte°í z vás zase navrhovali radikáln¥j²í zp·soby °e²ení problému, jako nap°íklad vyhnat úpln¥ v²echny manºelky, £i je rovnou vraºdit.
Kreativita vám o£ividn¥ nechybí :o)
Odmocnina z dvaceti ²esti vám dala docela zabrat. Ne nadarmo byl
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tento p°íklad posledním (a tedy potenciáln¥ nejt¥º²ím) v sérii. N¥kte°í z vás
si neuv¥domili, ºe po£ítat s iracionálními £ísly na kalkula£ce m·ºe být zrádné,
jelikoº kalkula£ka zaokrouhluje. Kompletní °e²ení se poda°ilo dát dohromady
pouze jednomu z vás.

Po°adí po první sérii

V £ele se usadili lo¬²tí medailisté Hanka ormová a Sam íha spolu s Pe-

pou Tkadlecem. Bodové odstupy jsou v²ak velmi t¥sné (rozdíl mezi t°etím
a dvanáctým ne£iní ani p·l bodu) a slibují napínavý boj b¥hem celého ro£níku
jak o £elní pozice, tak o právo ú£asti na soust°ed¥ní. Uº se nedo£kav¥ t¥²íme
na va²e °e²ení p°íklad· druhé série :o)

Zadání t°etí série

Nu a abyste se mohli i nadále bavit nad na²imi p°íklady, p°iná²íme vám

zadání t°etí série. Naleznete v n¥m klasické podzimní radovánky, jako nap°íklad pou²t¥ní drak· £i opékání brambor v popelu. A kdyº bude náhodou
venku p°íli² nevlídno - co si dát parti£ku kulábru v místní hosp·dce?
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