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Komentá°e
3. série

1. p°íklad

(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 24, pr·m¥rný po£et bod·: 2.84)

Správnou grupu se poda°ilo najít tém¥° v²em, ale se zd·vod¬ováním jednotlivých krok·
to bylo hor²í. Zamhou°il jsem oko nad tvrzeními, která ml£ky vyuºívala komutativitu, ale
netoleroval jsem t°eba populární mávnutí rukou nad faktem, ºe z rovnosti B*B plyne, ºe B
je neutrální prvek (je pot°eba pouºít nap°. zákon o krácení, uv¥domte si, ºe t°eba v obecné
pologrup¥ tohle neplatí!). Kaºdopádn¥ velice chválím v²echny, kdo se do °e²ení v·bec pustili, protoºe grupy jsou opravdu náro£né téma!

2. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·: 3,18)

D¥kuji v²em °e²itel·m za vskutku bohatou nadílku r·zných grupových operací! Ti z vás,
kte°í správn¥ z pomocného textu zjistili, co je °ád prvku, nem¥li s úlohou ºádné problémy,
a body jsem tak strhával jen skute£n¥ výjime£n¥. R·zných správných °e²ení se vyskytlo
opravdu mnoho, n¥které byly p°ímo£aré, jiné nápadité, ale chválím v²echny, kte°í se dostali
aº do cíle.

3. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 1,91)

Musel jsem zatla£it slzu, kdyº jsem zjistil, ºe mnohým, kte°í u t°etí úlohy pravd¥podobn¥
strávili bezesné noci, nebudu moci ud¥lit po£et bod· odpovídající jejich píli. Bohuºel, pokud jste v grup¥ s poºadovanou vlastností neodhalili s£ítání modulo 2013!, pak jsem Vám
musel strhnout alespo¬ polovinu bod·. Dále jsem musel strhnout symbolickou desetinu
v²em, kdo správné °e²ení uhodli, ale nebyli p°i jeho dokazování úpln¥ korektní, protoºe
jinak by to nebylo fér v·£i Janu Jurkovi, kterého bych tímto rád pochválil za jediné °e²ení
s plným po£tem bod·.
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(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·: 1,02)

Úloha se ukázala býti pon¥kud náro£nou, coº decentn¥ nazna£il nulový po£et správných
°e²ení. Nejdále se dostal Kuba Svoboda, ale necelo£íselné po£ty podgrup ho prozradily.
Pochvala za state£nost ale pat°í i ostatním £ty°em borc·m, kte°í nikoho nenechali na pochybách ohledn¥ grupovitosti dané struktury a natrhli jí neutrální prvek!

5. p°íklad

(opravující A¤a, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·: 3,81)

Drtivá v¥t²ina z vás m¥la správný tip a napsali, ºe °e²ení je

n

3.

Kv·li mo jí chyb¥ máte

v²ichni po²krtané zadání, takºe se vám omlouvám. P¥kné jarní prázdniny

6. p°íklad

¨.

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·: 4)

Kdoº se vrhnul na ²estku, vºdycky ji n¥jak umlátil. Kdo se na ni nesoust°edil, nech´ najde
ponau£ení ve vzorovém °e²ení! Úloha se dala °e²it více zp·soby, ºádný se ale neobe²el bez
znalosti obvodových úhl·. asto jste si úhlení usnad¬ovali znalostí problematiky vr£kova
bodu. P°edev²ím bych cht¥l pochválit Teda, za jeho elegantní vzorové °e²ení, ale nevím,
zda si to mohu dovolit. . .

Inu, tentokrát to byla opravdu oddechová úloºka. Uvidíte, ºe

dal²í geometrie bude zase o n¥co zajímav¥j²í. Ale to v²echno má £as, te¤ se totiº musíte
p°ipravit na zimní zimn¥ní. A pro£? Bude to ná°ezzz!

7. p°íklad

(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:2,37)

K °e²ení této úlohy ²lo dojít dv¥ma velmi rozdílnými zp·soby. První byl najít vhodnou
nekone£nou posloupnost a pro ni dokázat danou vlastnost. Tato cesta je dob°e popsaná ve
vzorovém °e²ení. A potom tu byl druhý zp·sob. Sta£ilo dokázat, ºe k libovolné kone£né
mnoºin¥ s danou vlastností jsme schopni na jít mnoºinu, která bude mít o jeden prvek více a
stále bude spl¬ovat zadanou podmínku. Oba zp·soby m¥ly spoustu variant, takºe kaºdé ze
£ty° poslaných °e²ení bylo originální. Byl to hezký p°íklad a d¥kuji za v²echna krásná °e²ení.
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