
XXII. ro£ník BRKOS 2015/2016

Komentá°e

1. série

1. p°íklad (opravující Al£a, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:3,58)

K plnému po£tu bod· za úlohu sta£ilo napsat nebo znázornit správnou posloupnost polí-
£ek, na které Lib¥nka bude umis´ovat �gurky. N¥které zachránilo od strºených bod· to,
ºe m¥li °e²ení popsané více zp·soby, protoºe v n¥kterém z nich m¥li chyby z nepozornosti
jako p°eklepy v ozna£ení polí nebo ²patn¥ oto£ené obrázky. Chválím °e²itele, kte°í hledali
(a je²t¥ víc ty, kte°í na²li a zmínili) obecn¥j²í °e²ení neº ta dána posloupností konkrétních
polí£ek.

2. p°íklad (opravující Moutes, po£et °e²itel·: 24, pr·m¥rný po£et bod·:3,66)

Nebylo moc co zkazit. Protoºe se jedná o první sérii, byl jsem mírný. Kdo napsal alespo¬
náznak d·kazu dostal plný po£et. Kdo v²ak nenapsal nic, nebo naopak dokázal, ºe nejde,
aby byly po£ty p°i´uknutí r·zné, nedostal body ºádné.

3. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:3,43)

Tato úloha byla celkem jednoduchá, n¥kte°í na to ²li p°es splynutí pr·se£ík·, jiní zase
p°es splynutí kruºnic. Valná v¥t²ina se tak dobrala k úsp¥²nému d·kazu. V¥t²í problém
byl v²ak s korektním zápisem. Vyskytla se v²ak i p¥kná stru£ná °e²ení. Za ²patný zápis
správné my²lenky jsem body nestrhával (p°í²t¥ tomu bude jinak), to jsem £inil pouze, po-
kud se vyskytla opravdu chyba typu nevy²et°ený p°ípad, nebo chybn¥ zargumentovaný
spor.

4. p°íklad (opravující Stopa, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,15)

V¥t²ina °e²itel·, kte°í se pustili do této úlohy s ní nem¥li v¥t²í problémy. Jednotlivá °e²ení
se od sebe p°íli² neli²ila. Rozdíl byl jedin¥ v tom, ºe n¥kte°í nejprve vylou£ili dvojnásobek
a osminásobek p°es d¥lení t°emi a poté £ty°násobek d¥lením devíti, jiní se neostýchali a
rovnou d¥lili devíti. Dostali se tak ale ke stejnému výsledku. Vyzdvihnout bych cht¥l °e²ení
Kry²tofa Kolá°e, který své °e²ení srozumiteln¥ a korektn¥ sepsal do pouhých sedmi v¥t o
p¥ti °ádcích.
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5. p°íklad (opravující Linda, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,45)

Kdyº uº jste pochopili zadání, typicky jste m¥li dob°e i °e²ení. Na²lo se v²ak mezi vámi i
pár takových, co si p°íklad vyloºili hodn¥ zjednodu²en¥ a pak ho nedotáhli do konce.

6. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:2,24)

Jak uº to tak s kombinatorickými úlohami bývá, spoustu p°ípad· jste omylem p°i výpo-
£tech zapo£ítali vícekrát. Jen n¥kte°í z vás si to uv¥domili a jen dva z vás se dopo£ítali ke
správnému výsledku. Musím proto pochválit Tomá²e Domese a speciáln¥ Martina Kure£ku,
jehoº °e²ením jsem se inspiroval p°i psaní vzorového °e²ení.

7. p°íklad (opravující Jindra, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:3,66)

A£koliv byl p°íklad za°azen jako sedmi£ka, nebyl tak t¥ºký a proto skoro v²ichni, kdo se
do p°íkladu pustili, ho také úsp¥²n¥ vy°e²ili. Takové p°íklady se dob°e opravují. Jediná
záludnost pro m¥ jako opravujícího bylo ur£it, co je z°ejmé tvrzení, které nevyºadují d·kaz
a co uº ne, zejména tvrzení, ºe 20157 není d¥litelné 7. N¥kterým to p°ipadne tak z°ejmé,
ºe to ani nezmi¬ují, jiní to aspo¬ °eknou a n¥kte°í to dokazují nap°íklad pomoci rozkladu
na prvo£ísla nebo dokonce pomoci malé Fermatovy v¥ty. Body jsem za to nestrhával, ale
jako zcela z°ejmé mi to taky nep°ipadá a tak chválím Honzu �orma, Jakuba Löwita a Tran
Anh Minh, kte°í to úsp¥²n¥ dokázali. A nakonec je²t¥ pochvala pro Ronalda Luce, který
na²el d·kaz zcela odli²ný od vzorového a tím ukázal, ºe skoro vºdy existuje více cest.
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