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Komentá°e
4. série

1. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 33, pr·m¥rný po£et bod·: 3,82)

Úloha bola vskutku jednoduchá a poradili ste si s ¬ou ve©mi dobre. Vä£²ina rie²ení sa zhoduje s tým vzorovým, iba pár z vás stratilo body tým, ºe ste úlohu rie²ili príli² komplikovane.

2. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·: 1,82)

Úlohu ste rie²ili rôznorodo, v²etky úspe²né rie²enia v²ak nejakým elegantným spôsobom
pouºili bu¤ tzv. AG nerovnos´, alebo vhodnú úpravu daného výrazu.
Vyskytlo sa v²ak aj ve©ké mnoºstvo neplatných úprav nerovností a nedôslednej argumentácie. Mnohí z vás sa domnievali, ºe s rastúcimi hodnotami

a,b,c

bude rás´ aj hodnota

výrazu, £o nie je celkom pravda. Iní sa pri dôkaze, ºe 125 je minimum daného výrazu,
obmedzili iba na pomerne úzke podmnoºiny mnoºiny uvaºovanej v zadaní. K tomuto vám
môºem iba odporu£i´ pre²tudova´ si pozorne nielen vzorové, ale aj va²e vlastné rie²enie a
odhali´ v²etky nedostatky, aby ste sa im nabudúce dokázali úspe²ne vyhnú´.

3. p°íklad

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

Tentokrát byla trojka velmi lehká, coº bylo poznat i z po£tu odeslaných °e²ení. V¥t²ina z
vás to m¥la dob°e, jenom n¥kte°í ²patn¥ pochopili zadání a po£ítali nejmen²í po£et m¥°ení
na nalezení t°í nejt¥º²ích dárk· na místo pouhého vyvrácení £i potvrzení tvrzení oumy.
Mimochodem jaký nejmen²í po£et m¥°ení by bylo pot°eba na ov¥°ení tvrzení, kdyby se
povolilo dávat na váhu víc dárk· zárove¬? Já jsem zatím na²el zp·sob na 42 m¥°ení, ale je
to minimum?
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(opravující Kvágr, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·: 3,46)

e²ení ke £tvrté úloze mnoho nep°i²lo. Na druhou stranu z t¥ch, která jste poslali, byla
v¥t²ina z velké £ásti správn¥, jen sem tam se objevila n¥jaká drobnost. Ty, kte°í na °e²ení
nep°i²li, m·ºu jen odkázat na vzorák  a kdyby Vám po jeho p°e£tení n¥co nebylo jasné,
tak se nebojte zeptat!

5. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 34, pr·m¥rný po£et bod·: 3,98)

S touto úlohou nikdo nem¥l ºádný v¥t²í problém.

6. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·: 1,67)

Hodnotenia za ²iesty príklad sú pomerne polarizované. Rie²enia, ktoré sa pokú²ali dopracova´ k výsledku  hrubou silou a neprejavili ºiadne hlb²ie porozumenie zákonitostiam
problému, som hodnotil blízko k nule. Tieº by som vám poradil, aby ste si vzorce, ktoré
odvodíte, skontrolovali na nejakej vhodnej vzorke dát  v²etky va²e nesprávne vzorce by
sa totiº pokazili uº v situácii, ke¤ sú pri stole ²tyri stoli£ky. Na druhej strane, rie²itelia,
ktorí úlohu zvládli, ju zvä£²a zvládli priam perfektne.

7. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·: 2,46)

Co správné °e²ení, to unikát. V této úloze bylo t°eba si uv¥domit, ºe sta£í najít vhodné párování mezi racionálními £ísly v¥t²ími neº 1. asto jste k tomu vyuºívali paritu, ale pokaºdé
n¥£eho jiného. Chválím tedy v²echny, kte°í zvládli vytvo°it poºadovanou funkci. Zejména
pak chválím Filipa Bialase za jeho stru£né a korektní °e²ení bez zbyte£ných konstrukcí
navíc (shodné se vzorovým °e²ením) a °e²ení Josefa Liptáka, které funguje dokonce i na
kladná reálná £ísla. A te¤ k t¥m ²patným °e²ením. Nulu jsem dával za °e²ení

f (x) = xi ,

protoºe to opravdu není funkce na kladných racionálních £íslech. Dále jste £asto chybovali,
kdyº jste rozd¥lili denici funkce

f (x)

f (x)

na p°ípady

x<1

a

x>1

a neuv¥domili jste si, ºe

m·ºe padnout do té druhé mnoºiny.
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