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5. série

1. p°íklad

(opravující Linda, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:3,70)

U této úlohy sta£ila nenáro£ná odpov¥¤. Cením si v²ak i v²ech, kte°í jí v¥novali £asu více,
úlohu p¥kn¥ rozebrali, a pak v²echny poznatky dokázali vhustit do krátké odpov¥di. A
takových lidí bylo hned n¥kolik :).

2. p°íklad

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

Tém¥° v²ichni, kdo se do p°íkladu pustili, se dostali k slibn¥ vypadajícímu polynomu, bohuºel jen n¥kte°í z vás ho m¥li zcela dob°e. asto v polynomu bylo ²patn¥ n¥jaké znaménko
nebo tam byl navíc n¥jaký £len. Doufám, ºe tento p°íklad bude pro vás ponau£ením, ºe
kaºdý výpo£et, který je del²í neº na dva °ádky, je pot°eba n¥jak ozkou²et. V tomto p°íkladu ²lo nap°íklad dosadit n¥jaké konkrétní hodnoty pro a,b,c a sledovat, jestli je v²e v
po°ádku. asto byste pak zjistili, ºe vámi prezentované správné °e²ení nejspí² není správné.

3. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:2,88)

Jednotlivá °e²ení se od sebe p°íli² neli²ila. Li²ila se ale místa, kde jste ud¥lali chybu. N¥kdy
²lo o neoprávn¥né d¥lení nulou, n¥kdy jste zapomn¥li na konstantní polynomy (coº je jako
d¥lení nulou, ale pro polynomy) nebo jste prost¥ byli jen nepozorní. Chválím p°edev²ím
Tomá²e Domese, který jako jediný zvládl vy°e²it úlohu úpln¥ bez chyby.

4. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:2,5)

Kdo p°i²el na trik s pomocným polynomem, tak m¥l vyhráno. Jeden z vás dokonce vyuºil
metodu Lagrangeovy interpolace, coº je také zajímavý p°ístup. Stejn¥ bych si ale p°ál více
£ty°ek.
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(opravující Al£a, po£et °e²itel·: 21, pr·m¥rný po£et bod·:3,80)

Tato p¥tka byla pom¥rn¥ jednoduchá a to je také vid¥t na po£tu °e²ení a bod·, které jste za
n¥ dostali. V²ichni jste se dostali ke správnému záv¥ru, ale snad kaºdý trochu jinou cestou.
Zp·sob· jak dojít k °e²ení bylo mnoho a typicky vedly p°es vý£et moºností. Chválím tedy
hlavn¥ ty, kte°í se (stejn¥ jako vzorové °e²ení) vý£tu vyhnuli.

6. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:2,51)

Tém¥° v²echna °e²ení n¥jak zkonstruovala podobný trojúhelník i s body X' a Y' a ten pak
zobrazila na p·vodní. ádné °e²ení v²ak nem¥lo diskusi, coº je chyba u úlohy, která °e²ení
vºdy nemá. Navíc diskuse nebyla úpln¥ triviální, takºe jsem za to strhával celý bod.

7. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·:1,33)

Kone£n¥ jsme m¥li t¥ºkou a zajímavou sedmi£ku a p°i²la jen t°i °e²ení. Tato úloha má
tu nevýhodu, ºe pokud se bojíte matematických zápis·, tak se z °e²ení stávají ne£itelné
slohovky plné dlouhých v¥t. Tím bych se ale nedal odradit a bral to jako výzvu!
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