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Komentá°e
3. série

1. p°íklad

(opravující Roman, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,69)

V¥t²ina °e²itel· si s úlohou poradila bez problém·. Body jsem strhával jen vyjíme£n¥, nap°.
za opomenutí druhého °e²ení.
2. p°íklad

(opravující Baci, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,84)

Druhá úloha vás nezasko£ila - sta£ilo pouºi´ Viètove vz´ahy a pomocou nieko©kých úprav
sa postupne dopracova´ k výsledku. Tento postup ste zvolili a úspe²ne dotiahli do konca
takmer v²etci. Jediným prípadom, ktorý sa vymykal tejto ²ablóne, bolo rie²enie Jany Sotákovej, ktorá vyuºila Newtonove rovnosti, za £o si zaslúºi pochvalu.

3. p°íklad

(opravující shymo, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,94)

Pri tomto príklade ste ma príjemne prekvapili. Rie²enia boli uº len samotnými my²lienkami
rozdielne a to nehovoriac o "vytrieskavaní"informácii z rovnice. Preto patrí v²etkým rie²ite©om pochvala za dobré rie²enie a originalitu. I ke¤ ob£as v tomto komentári pochválim
jednotlivca za zaujímavý prístup, tento krát by som musel tých jednotlivcov vymenova´
n (kde n je po£et rie²ite©ov). Takºe to nespravím a poprajem vám rad²ej ve©a ²´astia do
¤al²ej série.

4. p°íklad

(opravující Zden¥k, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,84)

Soustava rovnic byla pro vás trochu t¥º²í, protoºe se moc °e²itel· tohoto p°íkladu neobjevilo. Ti, co p°íklad poslali, vy°e²ili p°íklad správn¥. Jen jeden z vás nedotáhl d·kaz do
konce.
Zaujalo m¥, ºe kaºdý z °e²itel· ²el na °e²ení p°íkladu vºdy trochu jinak. Kaºdý vyuºil
AG nerovnosti, ale pak se va²e my²lenky mírn¥ odchylovaly. V²em °e²itel·m gratuluji a
budu se t¥²it na va²e dal²í p°íklady v p°í²tí sérii.

5. p°íklad

(opravující Bzzzucik, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,47)
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Tenhle p°íklad vám ned¥lal ºádné problémy, takºe jsem mohla s pot¥²ením rozdat spoustu
bod· :-) Jediný drobný zádrhel byl s posouzením, co je z°ejmé a co ne. Kdyº jsem na to
m¥la jiný názor, strhla jsem vám pár desetinek.

6. p°íklad

(opravující Zbyn¥k, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:3,07)

K této úloze bohuºel do²la jen £ty°i °e²ení. T°i z nich byla prakticky shodná se vzorovým
a jejich autor·m gratuluji k úsp¥²nému zdolání úlohy. Pot¥²ilo mne i £tvrté °e²ení tím, ºe i
kdyº autorka jist¥ tu²ila, ºe nedostane ºádný závratný po£et bod·, na²la si £as na sepsání
°e²ení. Tímto bych cht¥l vyzvat v²echny, kdo s n¥jakou úlohou bojovali a skon£ili v p·li,
aby nám svá °e²ení posílali  n¥jaké body za to jsou a my máme radost, ºe na²e úlohy
n¥kdo °e²í :-)
7. p°íklad

(opravující Zbyn¥k, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·:2,16)

P°esto, ºe t°i do²lá °e²ení pokrývala asi osm stran, kompletní z nichnebylo ºádné. Ve dvou
p°ípadech se autor·m povedlo ur£it pouze jeden z parametr·, t°etí °e²ení obsahovalo hodnoty ob¥, ale zase mu scházel dostate£ný d·kaz, ºe hodnota c nem·ºe být jiná.
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