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Komentá°e
1. série

1. p°íklad

(opravující Á¤a a Petr, po£et °e²itel·: 70, pr·m¥rný po£et bod·: 4)

Do jedni£ky jste se tém¥° v²ichni zakousli a dokud jste neudolali i docela vykutálenou
£ty°ku, tak jste nep°estali!

2. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 42, pr·m¥rný po£et bod·: 3,41)

Tento príklad patril k tým jednoduch²ím. Drtivá vä£²ina z tých, ktorí sa o to pokúsili, Mat¥jovo tvrdenie úspe²ne obhájila, spravidla vcelku priamo£iaro pomocou hlavných kruºníc
a Dirichletovho princípu. Z tých menej ²tandardných postupov ma najviac zaujal ten, ktorý
zvolil Matou² Trnka. Na jeho dôkaze sa zakladá aj vzorové rie²enie.

3. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 46, pr·m¥rný po£et bod·: 2,21)

e²ení do²lo mnoho, o to mén¥ jich v²ak bylo správných. Nej£ast¥ji jste bez °ádného zd·vodn¥ní uvedli, ºe nejmen²í po£et pot°ebných barev je t°i, coº ale není pravda. V takovém
p°ípad¥ jste si vyslouºili jen

ε > 0

bod· z milosti. Ti, kdo na²li správné °e²ení, naopak

£asto zapomínali zd·vodnit, pro£ pro t°i aº p¥t klí£· dv¥ barvy nesta£í. Za to jsem strhával
p°ibliºn¥ p·l bodu, protoºe argumentace v tomto p°ípad¥ je p°ímo£ará, nicmén¥ d·leºitá.
Chválím kaºdého, kdo °ádn¥ zd·vodnil kaºdé své tvrzení a vyslouºil si plný po£et. Zvlá²t¥
pak chválím Davida Surmu za jeho elegantní °e²ení, podle kterého bylo napsáno i °e²ení
vzorové.
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(opravující Ted, po£et °e²itel·: 33, pr·m¥rný po£et bod·:2,11)

Pot¥²ilo m¥, ºe jste se na £ty°ku vrhli v tak hojném po£tu. Plný po£et bod· si zaslouºilo
p¥t z Vás. Vedle ost°ílené Káji, nekompromisní Jan£i a radikálního Petra se to povedlo
je²t¥ Nin¥ z Partizánska a Ondrovi z proslulé Jaro²ky. Nedostatky v¥t²inou spo£ívaly v
neúplnosti °e²ení  postup nefungoval zcela obecn¥. V¥t²ina z Vás se myln¥ domnívala, ºe
nejdel²í úse£ka

5. p°íklad

n-úhelníku

musí být jeho úhlop°í£kou, coº není pravda.

(opravující Jindra a Terka, po£et °e²itel·: 66, pr·m¥rný po£et bod·:3,63)

Výroková logika, téma tohoto p°íkladu, m·ºe být dost o²emetná v¥c a snadno se v ní ud¥lá
chyba, protoºe n¥které její principy jsou ob£as trochu neintuitivní. V této úloze bylo hlavní
rozeznat mezi výroky implikaci, která je samoz°ejm¥ pouze jednosm¥rná. Mluvím z vlastní
zku²enosti, kdyº °eknu, ºe nepochopení tohoto faktu m·ºe zp·sobit nejen zna£né problémy
v matematice, ale i r·zná nedorozum¥ní v reálném ºivot¥, takºe doufám, ºe po tomto p°íkladu v tom budou mít uº v²ichni jasno. Dále je²t¥ musím pochválit v²echny, jejichº °e²ení
byla nejen správná, ale i p°ehledná a matematicky korektní. Je mnohdy vid¥t, ºe si dáváte
na popisu °e²ení opravdu záleºet. To je pak radost opravovat. Úlohu jsme opravovali ve
dvou, spole£n¥ s novou organizátorkou Terkou Kone£nou, protoºe do²lo neuv¥°itelných 60
°e²ení. Doufáme, ºe Vám to vydrºí i do druhé série.

6. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 50, pr·m¥rný po£et bod·:3,61)

U této úlohy se na²la dv¥ stejná °e²ení jen z°ídka. Výjimku pak tvo°ila °e²ení, kde se kostka
neotá£ela, takových p°i²lo hned p¥t. N¥kte°í z Vás shledali obtíºné p°enést své trojrozm¥rné
°e²ení na papír, ale v¥t²ina si s tím poradila na výbornou. V²em, kdo úlohu úsp¥²n¥ vy°e²ili, gratuluji.

7. p°íklad

(opravující Jan£a a Tom, po£et °e²itel·: 52, pr·m¥rný po£et bod·:3,52)

Velká £ást °e²ení se vydala sm¥rem shodným se vzorovým °e²ením, £asté bylo rovn¥º ode£tení dvou rovnic a vytknutí faktoru c+1, coº vedlo na podobnou diskuzi. Ráda bych v²ak
zd·raznila, ºe Vás ºádáme o °e²ení, ne pouze o popis °e²ení  a nyní p°íklad vy°e²íme £i
o pouhý výsledek. ádn¥ zd·vod¬ujte své kroky a pokud chcete opravující u²et°it zdlouhavých výpo£t·, musíte °íct, jaké výpo£ty provádíte, abychom mohli ov¥°it správnost a
úplnost Va²eho uvaºování.
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