XX. ro£ník

BRKOS

2013/2014

Komentá°e
6. série

1. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:2,89)

Úloha nebyla sloºitá a v¥t²ina °e²itel· m¥la správnou my²lenku. O mnoho mén¥ z Vás ji
v²ak správn¥ formulovalo, a £ty°i body si tak vyslouºila jen polovina °e²itel·. Doporu£uji
v²em p°e£íst vzorové °e²ení. A na v¥t²inu z Vás se t¥²ím na letním soust°ed¥ní!

2. p°íklad

(opravující Tom, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:2,42)

Bohuºel, ne v²ichni se zdárn¥ poprali se zadanou úlohou. Dost z Vás zkrátka °eklo, ºe se
to n¥jak pokrátí, ale v·bec to nezd·vodnili. Podle uvedeného postupu by se dalo °íct, ºe:
ª 2k 1 1
je a ostatní zlomky se vºdy pokrátí, i kdyº sou£in o£ividn¥ diverguje. Doporu£il
k
2
k 1 2
bych se tomuto tématu více v¥novat, budete ho jist¥ je²t¥ pot°ebovat. Na záv¥r bych dodal,
ºe ne v²e lze vy°e²it selským rozumem, na n¥co je prost¥ krátký.

M

3. p°íklad

(opravující Baci, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,53)

Tým, ktorí sa odváºili na tretí príklad sa povä£²inou darilo  aj ke¤ mnohí popísali svoje
my²lienky skôr intuitívne a bez zauºívaných matematických pojmov, podstatu vystihli
správne a preto si zaslúºili svoje ²tyri body.
Dúfam, ºe sa vám posledná séria ako aj celý ro£ník Brkosu pá£ili a £o najviac z Vás mu
ostane verných aj na¤alej. Prajem tieº pekné a veselé preºitie letných prázdnin 
¨ Brkosu
zdar!

4. p°íklad

(opravující Jan£a, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:3,64)

V²echna °e²ení se dobrala ke správném výsledku. Av²ak i kdyº se n¥které v¥ci po£ítají
tro²ku nekorektn¥, matematik je musí um¥t správn¥ zd·vodnit, coº se ne v²em povedlo.
Ti, kterým jsem n¥co strhla, by tedy m¥li být pe£liv¥j²í ve svých °e²eních 
¨.
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(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,86)

P°i vymý²lení této úlohy jsme se dost báli, abyste ji ne°e²ili pouze pro plá²´ hrnku, ale
na²t¥stí Vám skoro v²em do²lo, ºe m·ºete vyuºít i ucho. O£ividn¥ Vás 5 te£ek na hrnku
nem·ºe zastavit. A co takhle 5 te£ek na Möbiov¥ pásce? Nebo jak dokázal Kuba Svoboda,
jde to ud¥lat i pro 6 te£ek na hrnku nebo na Kleinov¥ láhvi. Ta nejv¥t²í výzva je ud¥lat to
pro 7 te£ek na hrnku. Kaºdý, kdo to zvládne a po²le mi to, u m¥ má velké bezvýznamné
plus do dal²í série. Doporu£uji v²ak nekreslit na hrnek, ale na obdélníkový papír, kde je
pravá strana spojena s levou a horní spojená s dolní. Z topologického hlediska je to totiº
zcela ekvivalentní zpodobn¥ní povrchu hrnku s uchem. Nakonec je²t¥ chci vyzdvihnout
nejorigináln¥j²í, nejnázorn¥j²í °e²ení od Jana Jurky, protoºe poslal fotky reálného pokresleného hrnku, kde je opravdu vid¥t, ºe to o£ividn¥ jde 
¨.

6. p°íklad

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,50)

V¥t²ina z t¥ch, co se do ²esté úlohy pustili, na to ²la analyticky. Tento zp·sob se Vám
v¥t²inou poda°ilo úsp¥²n¥ dovést do konce. Krásný syntetický d·kaz podal Petr Vincena,
jehoº kroky m·ºete sledovat i ve vzorovém °e²ení. P°eji hezké prázdniny 
¨.

7. p°íklad

(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 19, pr·m¥rný po£et bod·:1,85)

Poslední úloha byla p¥knou te£kou za leto²ním ro£níkem. Velmi mne pot¥²il po£et do²lých
°e²ení, ale i to, kolik r·zných zajímavých my²lenek se zde objevilo. Nejv¥t²í pochvala pat°í
v²em °e²ícím Honz·m a Kub·m, protoºe v²ichni t°i dotáhli svá °e²ení i po formální stránce
tém¥° k dokonalosti.
P°eji hodn¥ ²testí maturant·m a doufám, ºe s ostatními se (krom¥ soust°ed¥ní) op¥t
shledáme v dal²ím ro£níku, který zajisté uspokojí Vá² hlad po v¥d¥ní je²t¥ více, neº o°í²ková £okoláda z této úlohy!
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