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Milí °e²itelé,
a£ venku vládne pravé aprílové po£así, do dubna nám je²t¥ n¥kolik dní
schází, takºe tuto na²i zásilku za aprílovou povaºovat nemusíte a snad se nad
ní pobavíte.

Komentá° k °e²ení £tvrté série

V¥t²ina z vás si s balením dárku pro oumu poradila, vyuºívali jste
p°edev²ím moºnosti rozd¥lit jednu stranu na £ty°i stejné trojúhelníky. e²itelé, kte°í si mysleli, ºe krychle zabalit nejde, by nep°ipravili oumovi ºádný
moment p°ekvapení, takºe bohuºel nemohli dostat ºádnou odm¥nu.
Ani hodnota funkce v bod¥ 2008 vám ne£inila problémy, plným po£tem
bod· nebylo odm¥n¥no pouze jediné °e²ení, v n¥mº bylo opomenuto, ºe
deni£ní obor neobsahuje £íslo nula, £ímº do²lo k podstatnému zjednodu²ení
úlohy.
Od ²íleného násobení, zoufalého d¥lení, zajímavého losofování a p°es
r·zné logické úvahy jste se ve t°etí úloze dostali aº k upraveným verzím
zadání. N¥kte°í z vás pochopili zadání tak, ºe £íslo na pravé stran¥ rovnosti
m·ºe krom svého za£átku a konce obsahovat také jiné cifry neº pouze jedni£ky. Uznávali jsme i °e²ení vycházející z takto pozm¥n¥ného zadání, nebo´
v zadání nebylo dostate£n¥ jasn¥ °e£eno, ºe toto £íslo m·ºe obsahovat pouze
jedni£ky. Body jsme strhávali za neúplnosti °e²ení.
Stav¥ní sn¥hulák· jste v zim¥ jist¥ trénovali, v¥t²ina z vás si poradila
pracn¥j²ím hledáním v²ech moºných umíst¥ní 1 a -1, dva °e²itelé si pomohli
jednoduchou úvahou. Drobné sráºky byly za opomenuté moºnosti umíst¥ní,
£i chyb¥jící od·vodn¥ní.
Také v pátem p°íklad¥ se vám da°ilo, nedostatky spo£ívaly (jako jiº
tradi£n¥) v chyb¥jícím £i nedostate£ném od·vodn¥ní, p°ípadn¥ nebyla úloha
°e²ena pro obecné n.
Hloup¥tínskou olympiádu se pokou²eli °e²it pouze £ty°i z vás, úsp¥²né
bylo °e²ení p°es Cauchyovu nerovnost, plný po£et bod· získal také postup
vyuºívající vzorec pro rozdíl krychlí. Slibná byla také snaha o analytické
°e²ení, nebyla v²ak dotaºena do konce.
Porybného byste v¥ru neobm¥k£ili, usp¥l pouze jeden vás (hádejte kdo).
Nedokázali jste si poradit s d·kazem tvrzení pro lichá n.

Po°adí po £tvrté sérii

Sam si op¥t upevnil pr·b¥ºné první místo, na druhou pozici se dostala
Hanka ormová a bronz by nyní p°ipadl Sa²ovi Slávikovi. Po°adí je v²ak
velmi vyrovnané, kup°íkladu po t°etí sérii druhý Pepa Tkadlec, který tuto
sérii ne°e²il, se hned propadl aº na deváté místo. Nejnapínav¥j²í bude asi boj
o ²estnáct pozvánek na soust°edko.
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Zadání ²esté série

Máte rádi památky? Byli jste uº n¥kdy v laná£i? Sledovali jste se zájmem
volbu prezidenta? Pokud ano, stejn¥ vám to p°i °e²ení ²esté série nijak nepom·ºe. Nu, ale vy si jist¥ poradíte i tak, coº?
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