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Komentá°e
3. série

1. p°íklad

(opravující Baci, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:2,25)

Bodovanie prvej úlohy sa nieslo v ²týle v²etko alebo ni£ - o nie£o viac z Vás sa
oklama´ nenechalo a správne identikovalo mnoºinu nerastúcich postupností
ako spo£etnú.
Obzvlá²´ zaujímavé bolo rie²enie Karolíny Kuchy¬ovej, ktorá vyuºila
Gödelovo kódovanie.

2. p°íklad

(opravující Roman, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,59)

V¥t²ina °e²itel· vyuºila v¥tu 5.2 z pomocného textu a s úlohou si poradila.
Body jsem strhával jen vyjíme£n¥ za vynechání n¥kterého z d·kaz· £i za
chybný záv¥r.
3. p°íklad

(opravující shymo, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:4)

I ke¤ tento príklad bol moºno abstraktnej²í, jednozna£ne patril k naj©ah²ím
v sérii :). Pochvalu ude©ujem teda v²etkým, £o sa zadania nez©akli a prekukli
úlohu, odovzdali rie²enie a dostali 4 body. Prajem teda ve©a ²´astia do
budúcej série (budete ho potrebova´ ;)).

4. p°íklad

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

Tato úloha byla velmi obtíºná, p°esto jsem osobn¥ doufal, ºe se ji n¥kdo alespo¬ pokusí vy°e²it. V n¥kolika sout¥ºích jiº byla publikována úloha "Dokaºte,
ºe existuje mocnina £ísla A za£ínající £ty°£íslím B "(A p°itom nesmí být mocnina desítky a B je libovolné p°irozené £íslo), která se °e²í pomocí faktu, ºe
desítkový logaritmus £ísla A je iracionální. Cht¥l jsem tuto úlohu za°adit i do
BRKOSu v pon¥kud neot°elé form¥. Výsledek byl ale asi p°ekombinovaný, o
£emº sv¥d£í i nulový po£et do²lých °e²ení.
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(opravující Emu, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:3,29)

Úloha byla spí²e hravého typu, takºe kdo m¥l dostatek £asu a chut¥, na²el
v²echna °e²ení (tedy zjistil, ºe ²estiúhelník lze sestrojit pro jakýkoliv po£et
trojúhelník· v¥t²í neº 10), ti, kte°í na²li mén¥ (nap°. pouze pro sudá, p°ípadn¥ pro sudá i pro n = 4k + 1, ale uº ne pro n = 4k + 3), dostali podle
toho mén¥ bod·. Co m¥ p°ekvapilo, ºe si dva °e²itelé ud¥lali úlohu t¥º²í neº
byla, protoºe probírali v²echny moºnosti a tedy i ty n ≤ 10.
A na záv¥r bych cht¥la pod¥kovat Mat¥jovi Léblovi za krásné p°ehledné
a navíc zcela správné nakreslení °e²ení :)

6. p°íklad

(opravující Mari, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:2,98)

Kaºdý rie²ite© správne odhadol, ºe rie²ením úlohy je koso²tvorec s uvedenými
uhloprie£kami, ale bohuºia© nie v²etkým sa to podarilo aj správne odôvodni´.
Na záver by som chcela pochváli´ Vlá¤u Sedlá£ka, ktorý vo svojom rie²ení
vyuºil Eulerovu vetu o ²tvoruholníku, £o viedlo skoro ihne¤ k cie©u.
7. p°íklad

(opravující Zbyn¥k, po£et °e²itel·: 2, pr·m¥rný po£et bod·:4)

K této úloze do²la práv¥ dv¥ °e²ení, ob¥ vedená stejným zp·sobem, jako
°e²ení vzorové, takºe tu není moc co komentovat. Nezbývá neº Tadeá²ovi i
Vlá¤ovi pogratulovat ke zdolání této t¥ºké úlohy.
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