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Komentá°e

5. série

1. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 37, pr·m¥rný po£et bod·: 3,67)

Rie²enia prvej úlohy dorazili v hojnom po£te a prevaºná £as´ z nich si vyslúºila plný po£et
bodov. Niektorí z vás okrem vyhovujúceho kódu uviedli aj nieko©ko pozorovaní, pomocou
ktorých sa dalo h©adanie rie²enia urýchli´. Niektoré z týchto úvah sme zahrnuli do vzoro-
vého rie²enia.

Získa´ plný po£et bodov za túto úlohu bolo naozaj jednoduché. Skoro v²etci ste sa do-
pracovali k správnemu výsledku, za £o vás chválim. Viecerým odporú£am popracova´ na
preh©adnosti a úplnosti dôkazov, aby za to v budúcnosti zbyto£ne nestrácali body. 2. p°í-
klad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 29, pr·m¥rný po£et bod·: 3.58)

Uznával jsem i velmi stru£ná °e²ení typu �Se£tu v²ech 2015 cyklických posun· slova ze
zadání a dostanu slovo ze samých jedni£ek, protoºe na kaºdé pozici s£ítám lichý po£et
jedni£ek,� za plný po£et bod·. V¥t²ina °e²itel· této úlohy se v²ak ke své ²kod¥ zabývala
d·kazy lemmat typu: �Pokud je v kódu sou£et kaºdých dvou slov, musí tam být i sou£et
libovolných n slov,� �Na k-té pozici sou£tu je jedni£ka práv¥ tehdy, kdyº je jedni£ka na
k-té pozici lichého po£tu s£ítanc·,� nebo si nechali ºivot zbyte£n¥ zkomplikovat slovy, které
jsou svými vlastními cyklickými posuny. Tyto t°i úvahy stálo za to zmínit, ale osobn¥ bych
je � místo dokazování £i rozepisování � prohlásil za z°ejmé. Symbolického 0.1 bodu dostal
kaºdý, kdo se pokou²el dokázat, ºe kód ze zadání musí obsahovat slovo s jednou jedni£kou.
Komu se to v²ak dokázat �poda°ilo� , nedostal nic. 3. p°íklad (opravující Moutes, po£et
°e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·: 3,23)

Uznával jsem i velmi stru£ná °e²ení typu �Se£tu v²ech 2015 cyklických posunutí a dostanu
jedni£ku, protoºe na kaºdé pozici s£ítám lichý po£et.�
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4. p°íklad (opravující Stopa, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·: 2,65)

Tohle byla skute£n¥ úsp¥²ná £tvrtá úloha. V¥t²inou jste se snadno dobrali správného °e²ení.
Nula bod· jsem rozdával, kdyº jste (pochopiteln¥ bez d·kazu) p°edpokládali, ºe unikátních
cyklických posun· kaºdého slova je n, nebo kdyº jste chybn¥ uvaºovali pouze úplný kód.
Chválím v²echny, kte°í pochopili, jak se s kódy pracuje a zvládli úlohu na plný po£et bod·!

5. p°íklad (opravující Ted, po£et °e²itel·: 31, pr·m¥rný po£et bod·: 3,51)

Pátá úloha, zdá se, mnohé ukolébala svou jednoduchostí. Drtivá v¥t²ina z t¥ch, co tratili
body, nezohlednila to, ºe v posledním tahu se jiº nedolévá. Dlouho jsem p°emý²lel nad tím,
kolik za tuto chybu z nepozornosti strhnout. Myslím si, ºe 1.5 bodu je korektní � p°ece jen
to relativn¥ dost zjednodu²ilo °e²ení.

6. p°íklad (opravující Á¤a, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·: 3,52)

V¥t²ina z vás si na²la cestu ke správnému °e²ení. Existuje mnoho zp·sob·, jak ji doká-
zat, a objevily se mnohé. Velmi oce¬uji v²echny, kte°í p°iloºili pe£liv¥ vytvo°ený obrázek
� opravování se najednou d¥lá mnohem lépe. Díky. ¨̂

7. p°íklad (opravující Stopa, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 1,13)

Tohle byla obtíºná úloha. Odváºlivci, kte°í se nebáli poslat své neúplné °e²ení, si v¥t²inou
odnesli p·l bodu za p°ípad sudého n, protoºe dal²í poznatky o zbytcích modulo kdejaká
£ísla nikam viditeln¥ nevedla. Chválím Petra Vincenu a Honzu Jurku, kterým se ob¥ma
poda°ilo úlohu vy°e²it celou. Kaºdý z nich se k °e²ení dostal jinak, nicmén¥ oba velmi
elegantn¥. Jejich °e²ení si m·ºete p°e£íst mezi vzoráky.
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