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Komentá°e

4. série

1. p°íklad (opravující Linda, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,90)

Jé, poslali jste toho hodn¥. A protoºe Vás mám v²echny ráda, nakreslila jsem Vám zví°átka
r·zné kvality. Poznámka: Banán s noºi£kama je taky zví°átko.

2. p°íklad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,65)

V²etkých za túto úlohu chválim, ke¤ºe pri²lo jedine jedno nesprávne rie²enie a aj to malo
nakro£ené vhodným smerom. Vhodný spôsob dokazovania tejto úlohu je sporom, teda
uvaºova´ na nejakej podmnoºine vrcholov v²etky moºné ofarbenia a ukáza´, ºe pri kaºdej
moºnosti vieme nájs´ rovnostranný trojuholník jednej farby. I²li ste na to rôzne a vºdy
správne, body som strhávala jedine za ve©mi neelegantné alebo prive©mi komplikované rie-
²enia. Taktieº chcem do budúcna upozorni´ na vhodnú vo©bu vysvet©ujúcich obrázkov.

3. p°íklad (opravující Al£a, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:3,55)

Na plný po£et bod· sta£ilo dokázat existenci (tedy najít) obarvení pro dv¥ a t°i barvy, ve
kterém by kaºdá p°ímka byla práv¥ dvoubarevná, a dokázat, ºe to pro £ty°i a více barev
nelze. V²ichni, kdo °e²ení odeslali, dokázali úsp¥²n¥ alespo¬ jedno z t¥chto tvrzení. Ale
p°estoºe si d·kazy byly v¥t²inou docela podobné, nejkrat²í správné °e²ení, které do²lo, má
14 °ádk·, zatímco nejdel²í 3 stránky. Chválím tedy hlavn¥ ty, co se tre�li n¥kde doprost°ed,
spí² k té jedné stránce.

4. p°íklad (opravující Moutes, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3,2)
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�ekal jsem, ºe bude mít úloha více úsp¥²ných °e²itel·. Nejp¥kn¥ji sepsané °e²ení poslal
Ondra Svoboda.

5. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 18, pr·m¥rný po£et bod·:3,03)

První £ást úlohy byla skute£n¥ jednoduchou£ká, a tak ji vy°e²ili skoro v²ichni. Druhá £ást
uº byla o n¥co t¥º²í, a kdo nep°i²el na rozklad £ísla na mocninu dvojky a liché £íslo, ne-
vy°e²il ji. Protoºe i za první tvrzení jsem dával dva body, byl jsem p°ísný v hodnocení a
°e²ení, která byla principiáln¥ ²patná, byla hodnocena nulou za druhou £ást.

6. p°íklad (opravující Stopa, po£et °e²itel·: 15, pr·m¥rný po£et bod·:3,98)

V²ichni °e²itelé úlohy si s ní hrav¥ poradili. Nebylo za co strhávat body, takºe aº na dva
odborníky na odmocniny £tverc· záporných £ísel jste si v²ichni vyslouºili 4 body.

7. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,38)

Tato úloha op¥t pat°ila k t¥m leh£ím sedmi£kám, p°esto jsem musel strhnou £ásti bod· i
t¥m zku²en¥j²ím z vás. Zapomínali jste se zmínit, ºe £ísla n a n+1 jsou nesoud¥lná. To je
sice tvrzení z°ejmé, ale bez n¥j není d·kaz úplný.
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