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1. p°íklad

(opravující Al£a, po£et °e²itel·: 18, pr·m¥rný po£et bod·:3,80)

P°esn¥ polovina z vás, co jste úlohu odevzdali, °e²ila p°íklad pomocí vr£kova bodu a polovina pomocí osové soum¥rnosti. A´ uº jste ale úlohu °e²ili jakkoli, v¥t²ina z vás dávala
chudákovi Mat¥jovi fale²né nad¥je, ºe sv·j oblíbený trojúhelník m·ºe zase znovu sestrojit
a bude stejný jako ten p·vodní. Neuv¥domili jste si totiº, ºe pokud byl jeho trojúhelník
rovnoramenný, tak uº ho nikdy znovu nesestrojí, protoºe bod
úhlu u tohoto vrcholu (krom¥ pr·se£íku se stranou

AB ).

C

m·ºe být kdekoli na ose

patný po£et °e²ení ale byla je-

diná v¥t²í chyba, která se objevovala a za kterou jsem strhávala body.

2. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·: 3,63)

I p°esto, ºe je úloha nesnadná, p°i²la spousta správných °e²ení. Bohuºel jste £asto zapomínali na formality, jakými je rozbor po£tu °e²ení.

3. p°íklad

(opravující Á¤a, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,30)

2n−3
n-úhelník

Objevily se °e²ení s ne vºdy správným koncem. Správn¥ vyvozené po£ty informací na
jste m¥li v²ichni, ale chyb¥ly v mnoha p°ípadech d·kazy, ºe s mén¥ informace uº
sestrojit nelze.

4. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:2,98)

V¥t²ina °e²itel· tuto úlohu poko°ila a pot¥²ilo mne, ºe jste se tém¥° kaºdý vydal svou
vlastní cestou. Do²lo mnoho originálních °e²ení, ty nejlep²í najdete ve vzorácích. Body
jsem strhával hlavn¥ za zanedbání n¥které £ásti °e²ení, a´ uº to byla záv¥re£ná diskuze
nebo argumentace, pro£ je vá² postup správný. Symbolickou desetinu jsem strhl v²em, co
si p°eformulovali zadání a konstruovali trojúhelník zadaný stranou BC, úhlem alfa a polom¥rem kruºnice vepsané. T¥²ím se na vás na soust°ed¥ní!

BRKOS Team 2016

XXII. ro£ník

5. p°íklad

BRKOS

2015/2016

(opravující Linda, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,83)

Jelikoº podle zadání sta£ilo vytvo°it kruh spl¬ující dané podmínky, dostal plný po£et bod·
kaºdý, kdo takovou posloupnost sepsal. Chválím ale v²echny, kte°í tím neskon£ili, p°íklad
rozebrali a ukázali, ºe (a pro£) existuje pouze jeden jediný takový kruh.

6. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:3,12)

S úlohou ste vä£²ie problémy nemali, pri²li iba dve nesprávne rie²enia. Tie správne mohli
strati´ body jedine za neúplný postup, alebo naopak, bol postup príli² robustný a dal sa
nahradi´ elegantnej²ím. Vä£²ina rie²ite©ov uvaºovala moºnosti pri rozdielnom po£te celých
dlaºdíc vo vnútornom ²es´uholníku. Toto rie²enie je správne, no vyºaduje ve©a kreslenia,
preto uvádzam iné. Rie²ite©om dobudúcna odporú£am, aby sa nebáli úloh, ktoré síce vyzerajú zloºito, ale po chvíli kreslenia sa dá na ich rie²enie ©ahko prís´.

7. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3,3)

Tém¥° v²ichni se ubírali stejnou cestou párování. koda, ºe jich p°i²lo tak málo °e²ení,
úloha byla na pom¥ry sedmi£ky lehká.
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