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1. p°íklad

(opravující Moutes, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:1,92)

Tato úloha byla na jedni£ku relativn¥ t¥ºká, proto gratuluji v²em úsp¥²ným °e²itel·m.
Dobrá práce, Ondro. Vyºaduje-li úloha nalezení v²ech moºností, je pot°eba ukázat, ºe neexistují ºádná dal²í °e²ení. To v tomto p°ípad¥ nebylo pot°eba. Stále je v²ak pot°eba ukázat,
ºe je nalezené °e²ení platné. Za nedostate£né nebo chyb¥jící ov¥°ení platnosti jsem strhával
aº p·lku celkového po£tu bod·. Druhou polovinu bod· jsem pak ode£ítal za nesprávné
°e²ení, zp·sobené zpravidla ²patným pochopením zadání.

2. p°íklad

(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·: 3,72)

Doufám, ºe se vám tento p°íklad líbil stejn¥ jako mn¥. V²ichni jste na²li správný postup,
jen n¥kte°í se dopustili pár men²ích chyb. Co se v²ak velmi li²ilo, byla délka a preciznost
°e²ení. N¥kte°í z vás podrobn¥ odvodili kaºdé tvrzení matematickou indukcí a popsali celou stránku úvahami a jiní si vysta£ili s pár °ádky, ve kterých kaºdou pot°ebnou úvahu
nazna£ili, a pak prohlásili, jaký výsledek z toho plyne. Nakonec jsem uznal kaºdý postup
ze kterého bylo jasné, ºe °e²itel ud¥lal v²echny úvahy dob°e, i kdyº nebyli p°íli² dob°e popsané. I tak velmi oce¬uji ty z vás, kte°í jste v¥novali £as preciznímu popisu celého °e²ení,
zejména pak Ondrovi Svobodovi, jehoº °e²ení je pouºito jako vzorové.

3. p°íklad

(opravující Em, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:3,85)

S trochou hraní nebylo t¥ºké p°ijít na výsledek, t¥º²í bylo správn¥ zd·vodnit, ºe záchrana
jakéhokoli jediného £ísla nám nesta£í, ale dv¥ vhodná £ísla uº ano. Líbily se mi r·zné zp·soby, kterými jste postupovali, ale místo t°í te£ek p°í²t¥ matematické indukce rozepisujte.

4. p°íklad

(opravující Dominik, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3,8)

V²ichni °e²itelé £ty°ky m¥ pot¥²ili. Jako vysv¥tlení se nabízí t°i moºnosti:
1. úloha byla moc lehká
2. bylo t¥ºké p°ijít na podstatnou v¥c, ale s její znalostí byl d·kaz triviální
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3. úloha byla t¥ºká a °e²itelé jsou prost¥ dob°í.
V¥t²inou se úloha °e²ila pomocí seskládání vhodné tabulky, coº je d·stojné, ale Pepa Mina°ík to vzal za jiný konec, za coº ho chci velmi pochválit. Netradi£ní °e²ení totiº spo£ívalo
ve volb¥ vhodné mnoºiny a operace na ní  vrcholy úplného grafu a r·zné obarvování hran
se spole£ným vrcholem. P°estoºe jste t°eba získali 4 body, podívejte se na vzorové °e²ení.
Vyuºívá totiº také vhodné volby mnoºiny a operace a je zhruba jen na °ádek.

5. p°íklad

(opravující Em, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,85)

S p¥tkou jste si v¥t²inou hrav¥ poradili, taky ºe nebyla nijak záludná. N¥kte°í v²ak zapomn¥li dokázat, ºe vzdálenost pavouka od úhlop°í£ek je konstantní, i kdyº p°eleze na
sousední stranu, coº v²ak nebylo t¥ºké, proto jsem za to strhávala jen velice málo. P°í²t¥ si
ale dávejte pozor a pi²te do °e²ení i v¥ci, které jsou z°ejmé, ale d·leºité. Chválím ty, kte°í
sepsali p°ehledné °e²ení dopln¥né obrázkem.

6. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 6, pr·m¥rný po£et bod·:3,58)

Tahle úloha ²la °e²it pomocí tupého dosazování. Navést vás k tomu mohlo podez°elé st°ídání znamének v rekurenci. Dva z vás si v²imli toho, ºe pokud si reprezentujeme (an, bn)
jako komplexní £íslo an + bn i, pak dostaneme dal²í dvojici násobením komplexním £íslem
s argumentem π6 . Pro ty, kdo úlohu nevy°e²ili m·ºe plynout ponau£ení, ºe má cenu n¥kdy
zkou²et dosazovat aº do zblbnutí, nebo´ ne kaºdá úloha je tak komplexní, aby se tím nedala
vy°e²it.

7. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3,2)

Lehká sedmi£ka se lehce opravuje. Úloha ned¥lala skoro nikomu problém. Josef Mina°ík mi
navíc ukázal, jak je ta úloha hloupá.

BRKOS Team 2017

