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Komentá°e
2. série

1. p°íklad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,15)
Vo va²ich rie²eniach sa objavili dve rôzne stratégie: prvá sa podobala vzorovému rie²eniu,
teda kopírovanie ´ahov súpera. Tam ste sa bu¤ rozhodli rad kadi£iek rozdeli´ uprostred,
£ím vznikli dve rovnaké nezávislé polovice, alebo odreza´ prvú kyselinu a na¤alej pracova´
s 15 symetrickými kadi£kami. al²ím moºným rie²ením bolo eliminova´ v²etky zásady, kde
sta£ilo bráni´ druhému hrá£ovi, aby obklopil nejakú zásadu zaráºkami z oboch strán. Va²e
popisy boli vä£²inou dostato£né. Ob£as chýbala argumentácia, ºe bude kadi£iek skuto£ne
párny po£et, alebo ºe druhý hrá£ bude ma´ vºdy moºný ´ah. Zárove¬ pokia© chete denova´ stratégiu, je potrebné ukáza´, ako sa má hrá£ chova´ vo v²etkých moºných prípadoch.

2. p°íklad (opravující Mí²a, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:2,16)
Celkov¥ velmi hezká °e²ení (moºná by se hodilo trochu více dokazování p°i va²ich tvrzeních)
:) Bohuºel dost z vás si ²patn¥ p°e£etlo zadání a °e²ilo trochu jiný p°íklad. Dávejte si na
to pozor! Zbyte£n¥ p°icházíte o body. Hodn¥ ²t¥stí p°i dal²ím °e²ení a krásné Vánoce :)

3. p°íklad (opravující Minh, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:3)
V²ichni jste odhalili, ºe ºádná výherní strategie není. Tém¥° v²em °e²itel·m t°etí úlohy
se poda°ilo stanovit nutné podmínky pro neprohrávající strategii a ov¥°it, ºe jsou zárove¬
posta£ující. K tomu bylo pot°eba "p°epnout"na uvaºování "kte°í v²ichni hrá£i proti mn¥
mohou hrát"místo "jak by proti mn¥ hrál náhodný generátor", coº se drtivé v¥t²in¥ povedlo.

4. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3)
4. úloha byla celkem jednoduchá. Sta£ilo si uv¥domit, ºe vít¥znou stratigii nemohou mít
oba hrá£i zaráz. Zajímavé na ní bylo, ºe oba hrá£i v podstat¥ provádí Euklid·v algoritmus. Na konci, kdy uº je jedna hromádka vyprázdn¥na zbyde ve druhé hromádce p°esn¥
nejmen²í spole£ný d¥litel

a, b.

Také bylo zajímavé, ºe se v úloze objevil zlatý °ez, coº ale

vyplývá také z geometrického významu Euklidova algoritmu (podívejte se na Wikipedii
na obrázek). Byl jsem ale mírný a ocenil i snahu. Musím v²echny, co se o °e²ení alespo¬
pokusili pochválit.
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5. p°íklad (opravující Tom, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,76)
Tuto úlohu skoro v²ichni z vás zdárn¥ vy°e²ili. N¥kte°í z vás by si je²t¥ tro²ku mohli vyhrát
se zápisem.
Krom¥ jednoho nejmenovaného Rona, jste v²ichni dostali 4 body. Za tato °e²ení d¥kuji.
Ke zbytku se rad²i nebudu vyjad°ovat. :)

6. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:3,62)
Na my²lenku °e²ení p°i²li úpln¥ v²ichni (aº na jednu výjimku, kde se °e²ilo malinko n¥co
jiného), z £ehoº mám velkou radost. Co se tý£e zápisu °e²ení - v¥t²ina byla krásná, n¥která
mén¥ a jen jednou jsem musel strhnout pár desetin za nep°esnosti, nebo nedostate£nou
argumentaci. Díky a jen tak dál!

7. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:2,60)
Z va²ich °e²ení jsem nebyl úpln¥ nad²ený, ale jsem rád, ºe jich p°i²lo tolik. Byla to leh£í
sedmi£ka a proto jste jsi v¥t²inou vy°e²ili správn¥, ale nebyl jsem ob£as spokojený s argumentací. Vyvarujte se prosím v¥t typu: A tak to ud¥láme i pro v²echna dal²í n... Na
takovéhle tvrzení máme matematickou indukci. Na druhou stranu oce¬uji odvahu. T¥²ím
se na vás na soust°ed¥ní!
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