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Komentá°e
2. série

1. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 34, pr·m¥rný po£et bod·: 3,69)

Vä£²ina odovzdaných rie²ení bola správna, prípadne len s drobnými chybami. Tie vznikli,
ke¤ ste sa snaºili ru£ne h©ada´ v²etky moºnosti, prípadne nejakou diskusiou, a na niektoré
prípady ste zabudli, alebo naopak nejaké pridali. Odporú£am aj tým, ktorí získali plný po£et bodov, ale delite©ov h©adali ru£ne, aby sa pozreli na vzorové rie²enie. Tam sa dozviete,
ako po£et delite©ov nejakého £ísla zisti´ rýchlej²ie a presne.

2. p°íklad

(opravující Ondra, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·: 3,58)

Z t¥ch, co odevzdali °e²ení, se v¥t²in¥ úloha povedla dotáhnout do konce. V n¥kterých
°e²eních by se hodila aspo¬ v¥ta navíc, ale to jsem prominul. Ale v²em z vás, co jste dostali
4 body, dobrá práce.
Ondra

3. p°íklad

(opravující Minh, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·: 3,90)

koda, ºe se do trojky pustili pouze t°i °e²itelé. Úloha nebyla p°íli² t¥ºká, po chvilce p°emý²lení by na °e²ení p°i²lo nemálo z vás. P°í²t¥ se tro²ku abstraktních úloh nebojte a
alespo¬ n¥co zkuste.
Minh

4. p°íklad

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

Úlohu jsme obtíºností a abstraktností nejspí² p°est°elili, nicmén¥ se mi moc líbila. Kdyby
se o ní n¥kdo zajímal, rád si o tom popovídám, sta£í napsat.
Dominik

A p°íklad

(opravující Matou², po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·: 1,64)

Hlavní problém nastával vícemén¥ u tvrzení, ºe kdyº má koule nekone£ný polom¥r, má
dokonale rovný povrch. Poloprostor není ºádný speciální p°ípad koule! Polom¥r koule je
reálné £íslo, ne nekone£no. Druhý, stejn¥ velký problém, byl nepochopení zadání. Úloha
m¥la být °e²ena v prostoru. Pro nejasnou formulaci v zadání jsem za tento nedostatek
strhával jen polovinu bod·. P°esto gratuluji Robertu Germotovi za plný po£et bod·!
Matou²
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(opravující Matou², po£et °e²itel·: 6, pr·m¥rný po£et bod·: 2,66)

S úlohou jste si poradili skv¥le, dokonce jste p°i²li na stejné °e²ení jako já, takºe nebylo
tak t¥ºké zjistit, zda graf opravdu spl¬uje podmínky.
Matou²

C p°íklad

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

Úloha byla t¥ºká, coº se zobrazilo na po£tu do²lých °e²ení - 0 :D. Neostýchejte se odevzdávat neúplná °e²ení. Byl jsem ochotný dát £ásti bodík· i za spln¥ní jen n¥kterých podmínek
ze zadání. A protoºe se mi zdálo nefér, ºe jediný pí²u °e²ení k úloze, tak jsem n¥která
lehounká tvrzení ve vzoráku nechal jako cvi£ení pro £tená°e. K úloze: Prvním krokem je si
uv¥domit, jak umístit p°irozená £ísla bez poslední podmínky. Obvyklý zp·sob je po spirále
z jednoho bodu. Druhým je si uv¥domit, ºe to není °e²ením. ísla rostou od st°edu pomaleji
neº rostou obsahy obdélník·. Zbytek si do£t¥te ve vzoráku :).
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