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Komentá°e
6. série

1. p°íklad

(opravující Dominik, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,36)

Úloha se vám celkem vyda°ila, jenom je n¥kdy nutno °e²ení zpracovávat formáln¥ji. Jádro
úloh v této sérii totiº není aº tak p°edstavit si v prostoru v²echno, co je pot°eba, ale um¥t
to dokázat také na papí°e. Nej£ast¥ji byl problém v tom, ºe jste hezky ukázali, ºe vámi
nalezená mnoºina má poºadovanou vlastnost, ale uº jste nezd·vodnili, ºe jiné body s takovou vlastností neexistují. N¥kdy to plynulo z konstrukce oné mnoºiny, mnohdy jsem si
v²ak nebyl jistý, jestli je vám opravdu jasné, ºe tomu tak bude.

2. p°íklad

(opravující Minh, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:3,03)

Drtivá v¥t²ina z vás úlohu vy°e²ila ale drobným problémem byly kostrbaté zápisy °e²ení.

P , který s A tvo°il krajní body pr·m¥ru výsledné Thaletovy kruºnice, jako pata kolmice z bodu A na p°ímku p. Uv¥domme si, ºe takových kolmic
je ve 3D nekone£n¥ mnoho a tvo°í rovinu kolmou k p. Chválím ty, kte°í °e²ení sepsali
Nap°. hodn¥ z vás denovalo bod

opravdu pe£liv¥ a/nebo jej doplnili p°ehledným obrázkem.

3. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:2,37)

Klí£em k vy°e²ení této úlohy bylo, postavit si rovinu na zem (tedy p°emý²let o této úloze
v pr·m¥tech na rovinu

ρ).

Pak uº jen sta£ilo rozebrat pár p°ípad·, coº se bezezbytku po-

da°ilo jen Matou²i Trnkovi. Ostatní pak zapomn¥li na r·zný po£et p°ípad·, od £ehoº se
odvíjelo bodové hodnocení. koda jen, ºe úlohu °e²ili pouzí 4 °e²itelé.
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(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:2,37)

Skoro v²ichni jste se na úlohu vrhli p°es rota£ní paraboloid. S jeho pomocí je sice úloha
leh£í, nicmén¥ podívejte se na vzorové °e²ení, které vyuºívá elementárn¥j²ích metod.

5. p°íklad

(opravující Jindra, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·:2,93)

V této úloze se objevila nejasnost, jestli v dané mnoºin¥ m·ºe být i £íslo, které je sou£tem
dvou stejných £ísel z dané mnoºiny. Takºe nap°íklad, kdyº tam máme £íslo 9, m·ºe tam
být i 18? Tak, jak je úloha naformulovaná, se p°ikláním k moºnosti, ºe nem·ºe. Ale protoºe
to není zcela jasné, tak, po porad¥ s dal²ími organizátory, jsme se rozhodli uznávat ob¥
moºnosti. Takºe jako správný výsledek jsem bral, jak mnoºinu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, tak i 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Tuto úlohu °e²ilo i n¥kolik zcela nových
°e²itel·, z £ehoº mám obrovskou radost, zejména z jejich odvahy se pustit do této sout¥ºe.
Cht¥l bych jim také vzkázat, aby se nenechali touto úlohou odradit, protoºe byla na 5.
úlohu nezvykle t¥ºká a aby zkusili i dal²í ro£ník. Sta£í trochu snahy a cviku a uvidíte, ºe
p°ijde obrovské zlep²ení. P°eji hezké prázdniny a t¥²ím se na vás u p°í²tího ro£níku sout¥ºe
BRKOS.

6. p°íklad

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

Úlohu vy°e²ili pouze dva °e²itelé - Josef Mina°ík a Matou² Trnka. P°estoºe na první pohled nebylo v·bec jasné, jakým zp·sobem úlohu °e²it, oba dva p°i²li na to, ºe za tím bude
d¥litelnost 7 a 13. S touto indícií je pak úloha brnka£ka, ale bylo pot°eba na ni p°ijít a
vyzkou²et. Pro vás ostatní, kte°í jste úlohu nerozlouskli, zkuste p°í²t¥ vyzkou²et více cest,
a£ se t°eba zdají nesch·dné, ale hlavn¥ vytrvejte, jednou byste na to ur£it¥ p°i²li.

7. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·:2,05)

Úloha byla záke°ná v tom, ºe v¥t²ina p°ístup·, které by £lov¥ka napadly, v·bec nefungovala. Bál jsem se, ºe na hledaný trik nikdo nep°ijde. P°íjemn¥ jste m¥ ale p°ekvapili.
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