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Komentá°e
2. série

1. p°íklad

(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 51, pr·m¥rný po£et bod·: 3,66)

Tento p°íklad m¥l dv¥ £ásti: najít °e²ení s nejmen²ím po£tem tah· a dokázat £i °ádn¥ zd·vodnit, ºe mén¥ tahy to nejde. N¥kte°í poukazovali na to, ºe bílých polí£ek je o jedno víc,
ale to není hlavní d·vod. Snadno by se dala najít m°íºka s 15 £ernými polí£ky, která by ²la
obarvit pouze t°emi tahy. Za chyb¥jící zd·vodn¥ní £i nepravdivá tvrzení jsem musel n¥co
strhnout. V²echny °e²itele v²ak musím pochválit, ºe se do p°íkladu pustili, protoºe nám
do²lo opravdu hodn¥ °e²ení. Nakonec musím je²t¥ vyzdvihnout nejhez£í a nejorigináln¥j²í
°e²ení, která odeslali Filip Bialas, Markéta Doleºalová, Lenka Kopfová, Mojmír Poprocký
a Alena Zahradní£ková.

2. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 32, pr·m¥rný po£et bod·: 2,95)

Mnoho z vás m¥lo úlohu jednodu²²í, protoºe praºský koresponden£ní seminá° PraSe m¥l
velice podobnou úlohu v první sérii tohoto roku. Pro p°í²t¥ se budeme snaºit d·kladn¥ji
kontrolovat, zda náhodou úlohu v poslední dob¥ nezadal uº n¥kdo jiný. Ale zp¥t k va²im
°e²ením. Hodn¥ z vás ud¥lalo správný krok a zjednodu²ilo si úlohu na p°ípad tabulky

3×7

s jedním obdélníkem. Ti ostatní v¥t²inou pomocí trochu zdlouhavého rozebírání moºností
také zvládli dojít ke správnému záv¥ru. Chybovali jste tedy p°edev²ím v neoprávn¥ných
p°edpokladech a unáhlených záv¥rech. Cht¥l bych pochválit zejména Davida Chlupa, který
zvládl úlohu bezchybn¥ vy°e²it na p¥ti °ádcích. Jeho °e²ením je inspirované také °e²ení
vzorové.

3. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 28, pr·m¥rný po£et bod·: 3,40)

V tretej úlohe bolo nutné jasne zdôvodni´, ºe
(i) £íslo 1 má poºadovanú vlastnos´,
(ii) ºiadne iné £íslo poºadovanú vlastnos´ nemá.
Podotýkam, ºe krok (i), hoci bol jednoduchý, je pre korektnos´ rie²enia nevyhnutný. Ako
je v²ak vidie´ z priemerného hodnotenia, vä£²ine rie²ite©ov úloha nerobila problémy, za £o
si zaslúºia pochvalu.
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(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:1,81)

V²em £ty°em úsp¥²ným °e²itel·m této úlohy gratuluji. Jsou jimi Jan Jurka, Karolína Kuchy¬ová, Vojt¥ch Suchánek a Matou² Trnka. Dobrá práce.

5. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 49, pr·m¥rný po£et bod·:3,36)

Pri²lo ve©a správnych rie²ení, £o je super :) Najvä£²ie problémy (okrem korektného pochopenia zadania) robilo povaºovanie nuly za prirodzené £íslo alebo chápanie dvojíc ako
usporiadaných. Zárove¬ si treba zapamäta´, ºe vypísanie v²etkých moºností bez akéhoko©vek popisu sa nepovaºuje za dobré matematické rie²enie úlohy, teda si ani nezaslúºi plný
po£et bodov.

6. p°íklad

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 38, pr·m¥rný po£et bod·:2,62)

Tato úloha skýtala obrovské mnoºství moºných °e²ení. Taky se jich se²la velká hromada a
kaºdé bylo trochu jiné. Bohuºel se mnozí z Vás uchýlili k po£ítání sin· a kosin· na kalkula£ce, coº vedlo k nep°esným výsledk·m a £astým chybám. Ty z Vás, kte°í se výhradn¥ za
pomoci tuºky a papíru dostali ke správnému °e²ení, chválím.

7. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:1,95)

V¥t²ina z vás v n¥kterém míst¥ svého °e²ení neoprávn¥n¥ d¥lila, aniº byste vy°e²ili p°ípad
d¥lení nulou. Proto vám ve výsledku unikla podstatná £ást °e²ení. asto jste také zam¥nili neostré nerovnosti za ostré, nezáporná/nekladná £ísla za kladná/záporná a n¥kolikrát
jste ud¥lali ukvapený a nepravdivý záv¥r. Úloha byla vlastn¥ velmi jednoduchá a ²lo tedy
pouze o o²et°ení v²ech podmínek, které mohou nastat. Proto jsem také za tyto chyby strhával velké mnoºství bod·. Pro p°í²t¥ v²em doporu£uji d·kladn¥ si rozmyslet, zda v²echny
úpravy, které d¥láte, jsou povolené za v²ech okolností a není pot°eba vy°e²it n¥které p°ípady zvlá²´. Na záv¥r chválím v²echny, kte°í zvládli úlohu vy°e²it bezchybn¥.
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