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1. p°íklad

(opravující Al£a, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:4)

První úloha se ukázala jako opravdu jednoduchá; v²ichni, kdo jste ji odeslali, máte 4 body : )

2. p°íklad

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

Celkem p°i²la £ty°i °e²ení, v²echna byla stejná a v²echna byla stejn¥ dob°e. Tomá² Domes,
Josef Mina°ík, Jan orm a Matou² Trnka si tak mohou rovnom¥rn¥ rozd¥lit mou pochvalu.
Jejich °e²ení najdete také ve vzorácích.

3. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:3,25)

Zp·sob· jak zaúto£it na tuto úlohu bylo opravdu poºehnan¥, proto jsme do vzorových
°e²ení sepsali hned t°i. V¥t²ina z vás postupovala v duchu prvního zp·sobu. Cht¥l bych,
abyste se podívali i na ty dal²í dva, protoºe takové °e²ení nep°i²lo ani jedno.

4. p°íklad

(opravující Stopa, po£et °e²itel·: 1, pr·m¥rný po£et bod·:0,10)

e²ení této úlohy se odváºil odeslat jediný °e²itel, a to Ondra Svoboda. Bohuºel v²ak hned
na za£átku uvedl CS nerovnost se ²patným znaménkem nerovnosti, takºe jeho d·kaz je
nesprávný. Správné °e²ení si m·ºe Ondra i v²ichni, kdo se °e²ení poslat neodváºili, p°e£íst
ve vzorácích.

5. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,61)

Táto úloha nerobila nijaké problémy, vä£²ina rie²ení bola zhodná so vzorovým. Body som
strhávala jedine pri vä£²ích chybách pri dokazovaní, a tých tieº nebolo moc. Na drobné
chyby, ako nedostato£ný popis výrazu alebo postupu, som upozornila, ale aj také rie²enie
si vyslúºilo plný po£et bodov.
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(opravující Martin, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·:3)

Musím vás pochválit, ºe jste tentokrát nezapomn¥li na diskusi. V²echna správná °e²ení
byla v podstat¥ stejná a tro²ku se li²ící od vzorového. koda, ºe p°íklad ne°e²ilo více lidí,
nebyl v¥ru sloºitý. Kaºdopádn¥ do dal²ího ro£níku "Geometrii zdar a konstruk£ní zvlá²t¥!"

7. p°íklad

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

Kdo znal Eulerovu v¥tu, tak m¥l p°íklad jednodu²²í, nicmén¥ ²lo to i bez ní. Klí£em bylo
zapomenout na nekone£n¥ mnoho

n

a uvaºovat jen zbytky po d¥lení

k,

za coº jsem dával

hned bod. Nep°i²lo ani jedno správné °e²ení, tak si v²ichni povinn¥ p°e£t¥te °e²ení vzorové.
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