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Komentá°e
4. série

1. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 31, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Byly dv¥ moºné cesty. Mohli jsme si uv¥domit, ºe

p

d¥lí 383, nebo ºe

q

je sudé. V²ichni,

kdo úlohu °e²ili, dostali plný po£et bod·, nebo´ na ní ne²lo nic pokazit.

2. p°íklad

(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 19, pr·m¥rný po£et bod·:3,60)

Tém¥° v²echna °e²ení byla správná, krátká a elegantní, ud¥lali jste mi radost! Jenom upozor¬uji, ºe kdyº tvrdíte, ºe

3k

není prvo£íslo pro

k > N, je t°eba podotknout, ºe k x 1 (tady

to ov²em bylo velmi snadné, takºe se to obe²lo bez bodové ztráty).

3. p°íklad

(opravující Kvágr, po£et °e²itel·: 18, pr·m¥rný po£et bod·:2,53)

Tento p°íklad se spoust¥ z Vás poda°ilo dovést po n¥kolika úpravách do zdárného konce.
N¥kte°í jste se vydali cestou substituce, jiní p°es d¥litelnost. T¥ºko °íct, co bylo jednodu²²í,
nebo´ jste tak £i onak museli probrat n¥jaké p°ípady - tohoto úkolu jste se vesm¥s zhostili
poctiv¥. Mnozí jste zapomn¥li na zkou²ku, která se u n¥kterých ukázala jako velmi d·leºitá,
nebo´ p°i²li s nesprávným výsledkem, na který by je zkou²ka mohla upozornit. Bodovou
²kálu jsem tam tentokrát vyuºil skoro celou

4. p°íklad

¨.

(opravující Jan£a, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:3,24)

Tato £ty°ka byla netradi£n¥ docela jednoduchá a v¥t²ina z Vás se také vydala správným
sm¥rem. Bohuºel n¥kte°í si p°íli² nelámali hlavu s tím, ºe v zadání bylo  °e²te v celých
£íslech a vrhli se na ur£ování zbytku výrazu typu

xx

po d¥lení 7. T¥m, kte°í to napsali

chyt°e, jsem body nestrhávala, n¥kte°í v²ak pouºili ne²´astné formulace, kde jim uº jejich
argument nepro²el. V¥t²inou jste ale vyprodukovali moc hezká °e²ení a psala jsem Vám
spí²e p°ipomínky k Va²emu zápisu £i jiné tipy, jak zlep²it Vá² výkon

¨
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(opravující Markéta, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Gratuluju, v²ichni, co úlohu poslali, za ni získali plný po£et bod·. N¥kte°í jste na to ²li
p°es ná£rtek, n¥kte°í bez ná£rtku, n¥kte°í neskute£n¥ zabijáckým zp·sobem, který si ani
netroufám popisovat, ale v²em se Vám zdárn¥ poda°ilo dostat se aº ke kýºenému °e²ení.

6. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 25, pr·m¥rný po£et bod·:3,99)

Myslím, ºe mohu s pot¥²ením tuto úlohu prohlásit za nejúsp¥²n¥j²í ²estku tohoto roku,
protoºe se skute£n¥ v²ichni °e²itelé dopracovali ke správnému °e²ení. Po n¥kolika krocích
(typicky ²esti, ale n¥kte°í mají i více) se dalo skute£n¥ p°ebarvit hrany do poºadovaného
stavu. Takºe nemohu jinak neº pochválit v²echny!

7. p°íklad

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,72)

Sedmi£ka byla tentokrát pom¥rn¥ lehká a Vám se s ní tak celkem da°ilo. Body jsem docela
shovívav¥ strhával za nep°esné formulace nebo (mírn¥ °e£eno) odáklé popisy

¨

Srde£n¥

blahop°eji t¥m, kte°í dosáhli plného po£tu bod· a p°eji jim hodn¥ zdraví, ²t¥stí, lásky,
úsp¥ch·, ale také v²emoºných pamlsk·.
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