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1. p°íklad

(opravující Ted, po£et °e²itel·: 28, pr·m¥rný po£et bod·: 2,87)

První úloha se ukázala jako docela zapeklitá. O to více blahop°eji t¥m, kte°í ji zvládli bez
chyby. Dodávám, ºe v¥t²inou ²lo o postup popsaný ve vzorovém °e²ení.

2. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 31, pr·m¥rný po£et bod·: 2,37)

Do úlohy ste sa pustili mnohí a mnohí ste sa aj zmohli na napísanie správneho dôkazu, za
£o si zaslúºite pochvalu. Naj£astej²ie chyby sa vyskytli v úvahe, ºe na to, aby bolo £íslo
mocninou prirodzeného £ísla, musia by´ exponenty pri prvo£íslach rovnaké. To v²ak nie je
pravda  sta£í, ak majú spolo£ného delitela vä£²ieho ako jedna. O body pri²li aj tí, ktorí
neboli schopní svoje pozorovanie dostato£ne dokáza´.

3. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·: 1,16)

Nemnoho z vás se rozhodlo poslat °e²ení této úlohy a je²t¥ mén¥ si odneslo více jak p·l
bodu. Hlavní chybu jste ud¥lali p°i £tení zadání: V¥t²ina z vás p°edpokládala, ºe první
gurku odstra¬uje £erný hrá£ a úlohu jste si tak zna£n¥ zjednodu²ili. P°i správném vy°e²ení v takovém p°ípad¥ jsem dával p·l bodu. Chválím tentokrát hlavn¥ Honzu orma a
Minh Tran Anh, kte°í zvládli úlohu jako jediní vy°e²it bez problém· a na plný po£et bod·.
Ostatním d·razn¥ doporu£uji p°e£íst si vzorové °e²ení.
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(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:2,42)

Cht¥l bych být jako Ted. Pak bych se nemusel mra£it na °e²ení, která povaºují rekurentní
n rn+1
√
vyjád°ení rn+2 = (√rnr+
za korektní. Protoºe vyjád°it z této podoby korektní forrn+1 )2
muli bylo podstatnou £ástí °e²ení, strhával jsem za tento proh°e²ek celé dva body! O to
více mi ud¥lala radost správná °e²ení s výjimkou t¥ch Jana Jurky a Niny Hronkovi£ové.

5. p°íklad

(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 31, pr·m¥rný po£et bod·:3,47)

N¥kte°í z vás si bohuºel ²patn¥ p°e£etli zadání a nepouºívali nulu. To v²ak mnohdy princip
d·kazu nezm¥nilo. V takovém p°ípad¥ jsem za to nic nestrhával, protoºe jste si p°íklad sice
trochu zjednodu²ili, ale nevyuºili jste toho. Co jsem v²ak p°ehlíºet nemohl, bylo tvrzení bez
d·kazu, ºe jedno £íslo jde pouºít maximáln¥ £ty°ikrát. Rozhodn¥ to není intuitivní tvrzení,
takºe je pot°eba ho n¥jak zd·vodnit. Nebyla to v²ak úpln¥ jednoduchá p¥tka, takºe musím
pogratulovat v²em, kte°í, a£koliv t°eba s chybou, do²li ke správnému výsledku. Mimochodem, ²el by vytvo°it takový dvacetist¥n, který by m¥l sou£et st¥n 40?

6. p°íklad

(opravující Jan£a, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:1,87)

Spousta z Vás si °e²ení p°íli²n¥ uleh£ila, kdyº p°edpokládali, ºe optimální °e²ení obsahuje
páry hlupák· a hlupa£ek, velká £ást se v²ak vydala zdárným sm¥rem aº do cíle.

7. p°íklad

(opravující Vlá¤a, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:2)

Na tuto úlohu jste zaúto£ili °adou r·zných metod, z nichº ov²em pouze £ty°i byly úsp¥²né
(plody nesla zejména homogenizace v kombinaci s r·znými známými nerovnostmi). Rád
bych zd·raznil, ºe u nerovností je pot°eba dávat si velký pozor na to, které úpravy jsou
ekvivalentní, co z £eho vyplývá a ze které strany výrazy odhadujeme.
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