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Komentá°e
6. série

1. p°íklad

(opravující Bori, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,78)

Tato úloha byla tak jednoduchá, ºe nep°ekvapila tém¥° ºádného Brkosáka
a skoro v²ichni mají po zásluze plné £ty°i body. Cht¥l bych jen poznamenat,
ºe z rovnice f (x) = f (2x) automaticky neplyne, ºe je funkce konstantní (alespo¬ ne na celém deni£ním oboru). Jako protip°íklad uvaºme funkci signum.

2. p°íklad

(opravující Emu, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:1,70)

Bohuºel, za tento p°íklad si nikdo nevyslouºil 4body. Pokud jste n¥jak
zjistili, ºe vyhovuje funkce f (y) = y 3 , pak jste m¥li jistý 1bod. Ti, kte°í dostali nejvy²²í po£et bod·, a to 3body, ud¥lali v²ichni stejnou chybu. Rovnici
y 6 = f 2 (y) totiº nevyhovují pouze dv¥ funkce(f (y) = y 3 a f (y) = −y 3 ), ale
nekone£n¥ mnoho funkcí a je pot°eba to dokazovat jako u vzorového °e²ení,
které vám doporu£uji si p°e£íst.
Doufám, ºe vás tento p°íklad neodradil a setkáme se v BRKOSu v p°í²tím roce, nebo alespo¬ na soust°ed¥ní v zá°í :) P¥kné a pohodové prázdniny
vám v²em p°eje

3. p°íklad

(opravující Mária, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:2,67)

Táto úloha nebola ´aºká, sta£ilo preskúma´ monotónnos´ a vyuºi´ f (1) =
42. Príklad funkcie, ktorá sp¨¬a podmienky zadania pre párne n, f (x) = 43−
x na²iel skoro kaºdý, hor²ie to uº bolo s dôkazom neexistencie takejto funkcie
v prípade nepárneho n. A nakoniec Vám v²etkým ºelám pekné prázdniny a
ve©a zábavy :).
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(opravující Lenka, po£et °e²itel·: 1, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Co °íct k tomuto p°íkladu? Jediný hrdina, který se jej pokusil vy°e²it byl
Vlá¤a a se svým úkolem se popral výborn¥. Ostatním m·ºu jen doporu£it
ke £tení vzorové °e²ení a pop°át v²em hezké prázdniny.

5. p°íklad

(opravující Baci, po£et °e²itel·: 21, pr·m¥rný po£et bod·:3,66)

Piata úloha sa ukázala by´ ©ahká, ke¤ºe ju rie²ilo 21 rie²ite©ov a bezmála
v²etci získali plný po£et bodov. Gratulujem :)

6. p°íklad

(opravující shymo, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:2,61)

Séria od série sa zlep²ujete. Rie²enia do²lé túto sériu boli zrozumite©né a
logicky nadväzujúce bez nejakých "drobných"chýb, ktoré môºu zmeni´ výsledok. Aº na to, ºe sa niektorým opä´ nechcelo "zbyto£ne"rozpisova´ alebo
dokazova´, som bol ve©mi spokojný. Len tak ¤alej.

7. p°íklad

(opravující Zbyn¥k, po£et °e²itel·: 8, pr·m¥rný po£et bod·:0,43)

V¥t²ina do²lých °e²ení ukazovala, jak vybrat 11 (a n¥kdy i více) hrozinek z konkrétního rozmíst¥ní. e je rozmíst¥ní v pravidelné trojúhelníkové
síti "z°ejm¥ nejlep²í", ale není pravda, nebo´ tak, jak je úloha zadaná (tedy
s neostrou nerovností pro vzdálenost sn¥zených hrozinek) se v tomto rozmíst¥ní dá sníst £tvrtina hrozinek, zatímco kdyº hrozinky uspo°ádáme do
pravidelných p¥tiúhelník· o stran¥ 1, lze sníst hrozinek puze p¥tinu.
Rozhodnout, zda je p¥tina optimem nebo ne, je opravdová výzva. Pro
1/7 je úloha °e²itelná, viz vzorák. Trochu mne proto mrzí, ºe si nikdo neporadil ani s d·kazem pro 1/9. Snad se se sedmými úlohami p°í²tí rok lépe
trefíme do va²eho vkusu.
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