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Komentá°e
5. série

1. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 30, pr·m¥rný po£et bod·:2,66)

Mnoho z vás p°ehlédlo podmínku, ºe t¥leso musí být konvexní. Se°íznutý válec je konvexní
triviáln¥, proto jsem u n¥j body nestrhával. U zhroucených ploch je pot°eba dokázat, ºe
jsou konvexní, coº £asto ani nebyly. Ná£rtek £i popis typu:  T¥leso p°ipomíná tvarem. . . 
není dostate£ný popis t¥lesa.

2. p°íklad

(opravující Tom, po£et °e²itel·: 27, pr·m¥rný po£et bod·:3,92)

S druhou úlohou jste se v²ichni zdárn¥ poprali. Pro získání 4 bod· sta£ilo uvést p°íklad
polepení kostky 6 T-tetrominy. N¥kte°í z °e²itel· sice nevytvo°ili obrázek zrovna ²´astn¥,
ale to není nic ve srovnání s t¥mi, kte°í poslali svá °e²ení bez obrázku. Na²t¥stí na to moje
chabá p°edstavivost sta£ila. Nezapomínejte, ºe n¥kdy je snaº²í pouºít tuºku a papír

3. p°íklad

¨.

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,63)

Skoro v²echna °e²ení t°etí úlohy páté série se opírala o znalost Meneláovy v¥ty. Zadání si o
to koneckonc· samo °íkalo. Pochválit bych cht¥l tentokráte hlavn¥ Tomá²e Fialu, pon¥vadº
svým °e²ením dostál názvu série a nebál se zajít si pro pomoc do t°etí dimenze.

4. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:2,88)

tvrtá úloha byla tentokrát skute£n¥ o°í²ek, protoºe do²lo pouze p¥t °e²ení. T°em z p¥ti
hrdin· se poda°ilo úsp¥²n¥ se probojovat trnitou cestou analytické geometrie a úlohu dokázali. Vzorové °e²ení je také analytické, ale na rozdíl od do²lých °e²ení vyuºívá symetricky
zvolených sou°adnic a argumentuje cykli£ností výsledku. V²ichni °e²itelé této úlohy si ode
mne také vyslouºili malého Brkosá£ka.
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(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,58)

e²ení této úlohy byla svou délkou velmi r·znorodá. N¥kte°í sv·j d·kaz napsali na jednu
stránku a jiní úpln¥ stejný postup vt¥snali na t°i °ádky. Myslím si, ºe by p°ehlednosti
n¥kterých d·kaz· dost prosp¥lo, kdyby obsahovaly aspo¬ malé komentá°e matematických
úprav. To v²ak není vyloºen¥ matematická chyba, takºe jsem to nijak nepostihoval. Co jsem
v²ak nemohl p°ehlédnout, bylo pouºití obecn¥ neekvivalentní úpravy vynásobení dvou nerovnic bez jakéhokoliv komentá°e. Bylo pot°eba se aspo¬ zmínit, pro£ to v daném p°ípad¥
m·ºeme provést. To byl d·vod, pro£ mnohá °e²ení v celém d·kazu v·bec nevyuºila podmínku, ºe v²echna £ísla jsou kladná a tvá°ila se, ºe to platí pro libovolná reálná £ísla.
(Coº mimochodem neplatí, ale není to v·bec snadné dokázat. Schváln¥ zkuste najít taková reálná £ísla, která vyhovují zadaným podmínkám, ale nespl¬ují nerovnost, která se
má dokázat.) Je²t¥ musím pochválit Al£u Zahradní£kovou a Jana Jurku za hezké °e²ení
a za zmín¥ní tranzitivity relace  v¥t²í nebo rovno , bez které by to samoz°ejm¥ nefungovalo.

6. p°íklad

(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:2,60)

Nalézt vhodnou sudou a lichou funkci se poda°ilo v²em, zatímco na plné bodové ohodnocení kv·li neov¥°ení v²ech nutných podmínek nedosáhl nikdo. Chválím v²echny, kte°í
se zamysleli nad tím, pro£ je symetrie deni£ního oboru opravdu pot°eba (nad moºností
prázdného deni£ního oboru se zamyslel málokdo, ale za to jsem body nestrhával). Také
bych Vás cht¥l upozornit na jeden £astý ne²var  kdyº ve svém °e²ení pouºíváte n¥jaký
pojmenovaný objekt, který se nevyskytuje v zadání, je nezbytné, abyste p°ed jeho pouºitím
vysv¥tlili, co je za£!

7. p°íklad

(opravující Kvágr, po£et °e²itel·: 1, pr·m¥rný po£et bod·:2,50)

Sedmi£ka k nám tentokrát dorazila jenom jedna. Asi se není co divit  v zadání bylo drobné
nedorozum¥ní, a úloha tak ne²la vy°e²it celá. Za to se Vám moc omlouváme.
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