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Komentá°e
3. série

1. p°íklad (opravující Jan orm, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:3,8)
V¥t²ina °e²ení byla správná a vy°e²ena tak, jak jsem o£ekával (tj., ºe jste vyuºili Dirichletova principu, který vzhledem k po£tu oliv zcela dosta£oval). Nejvíce se mi pak líbil d·kaz
Matou²e Trnky, pomocí kterého by ²el vést i korektní d·kaz pro pouhých 5 oliv.

2. p°íklad (opravující Em, po£et °e²itel·: 9, pr·m¥rný po£et bod·:3,60)
M¥la jsem opravdu radost z r·znorodosti zp·sob· °e²ení. Drtivá v¥t²ina obsahovala správnou my²lenku a body jsem strhávala p°eváºn¥ za mali£kosti, nep°esnosti a podobn¥.

3. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:2,8)
e²ení by se dala rozd¥lit do t°í skupin, za£nu od nejmén¥ bodovaných (1.5b). Jestliºe je v
zadání dokaºte, ºe X práv¥ tehdy, kdyº Y, je nutné dokázat ekvivalenci, ideáln¥ tedy ob¥
implikace. Jedna z implikací byla triviální a dokázat jenom ji by bylo na t°etí úlohu málo.
Druhou skupinu (2-3b) tvo°í °e²ení, ve kterých byla my²lenka s obarvením v po°ádku, ale
chyb¥la dostate£ná argumentace nebo bylo °e²ení velmi zmatené (snad to není moje chyba,
ale snaºil jsem se opravdu dlouho). Za t°etí skupinu °e²ení (>3b) bych vám cht¥l pod¥kovat, 4bodová jsou opravdu hezká.

4. p°íklad (opravující Em, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:2,30)
tvrtou úlohu odeslali pouze 3 °e²itelé a 1 °e²itelka, m¥la jsem v²ak radost, ºe se i tak
na²la dv¥ v podstat¥ správná °e²ení, z nichº jedno si dokonce zaslouºilo 4 body. Dále se mi
líbila p°ímo£arost a p°irozený postup ve zmín¥ných °e²eních. P°í²t¥ se £tverky nelekejte a
po²lete t°eba i nástin, jak byste ji °e²ili.
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5. p°íklad (opravující Jan orm, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:2,42)
Tato úloha se ukázala trochu t¥º²í, neº se o£ekávalo, proto oce¬uji v²echny, co se pokusili
ji vy°e²it. Úlohu jste °e²ili r·znými zp·soby, nejblíºe pak správnému výsledku byli Ond°ej
Svoboda a Josef Mina°ík, kte°í úlohu °e²ili pomocí principu inkluze a exkluze. K dobrému
výsledku do²la i Barbora Výborová, i kdyº s drobnou úpravou v zadání.

6. p°íklad (opravující Linda, po£et °e²itel·: 8, pr·m¥rný po£et bod·:3,62)
V¥t²inou jste si vedli dob°e, nej£ast¥j²í chybou bylo asi to, kdyº jste si neuv¥domili, ºe
n¥kdo s kn¥zem souhlasí i tím, ºe zárove¬ s ním odpoví ²patn¥ (tedy jste brali jen kladnou
variantu odpov¥dí). Chválím také v²echny, co promysleli podmínky.

7. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·:1,53)
Tento p°íklad se mohl zdát zapeklitý, pokud jste se na¬ dívali lichým pohledem. Ale i tak
se dal umlátit (nástroj stopy v Geogeb°e je v¥ru mocný). Správný pohled byl p°es tzv.
ekvigonály (tedy kruºnice nad úse£kami, na kterých leºí body, pod kterými je úse£ka vid¥t pod konstantním úhelem). Zajímavé pozorování je, ºe libovolný n-úhelník lze vepsat
do n-úhelníku o zadaných úhlech p°i vrcholech a lze to sestrojit práv¥ pomocí ekvigonál.
P°i²la pouhá 3 °e²ení, bohuºel správné bylo jen jedno. Za toto bych cht¥l pochválit Josefa
Mina°íka, jehoº °e²ení je v podstat¥ vzorové.

BRKOS Team 2017

