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Komentá°e
4. série

1. p°íklad

(opravující Matou², po£et °e²itel·: 25, pr·m¥rný po£et bod·:3,74)

Pr·m¥rný po£et bod· napovídá, ºe jste si s úlohou poradili famózn¥, excelentn¥ a úpln¥
nejvíc správ¬ácky. Jediný problém nastal u n¥kolika lidí v implikaci: "Kouma p°ijde, jen
kdyº p°ijde ouma."

2. p°íklad

(opravující Ondra, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:3,52)

V¥t²ina z vás s úlohou nem¥la ºádný problém a pokud ano, byl v pochopení zadání. Mnoho
z vás psalo postup k °e²ení. To není nic ²patného, ale m¥jte na pam¥ti, ºe i s postupem
musíte podat d·kaz. V¥t²inou si nem·ºete dovolit prohlásit, ºe to plyne z postupu.

3. p°íklad

(opravující Dominik, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Na²li jste spoustu krásných formulí. Ob£as bych m¥l výhrady k slovním od·vodn¥ním a
k ukazování, ºe jste opravdu splnili úkol (tedy ºe formule je pravdivá PRÁV

TEHDY,

KDY je pravdivý sudý po£et prom¥nných). V zadání v²ak bylo pouze najd¥te a ne dokaºte, tak jsem to nechal být. Stejn¥ se ale snaºte ze svých chyb pou£it.

4. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:1,6)

Úlohu vás neodovzdalo mnoho a nane²´astie ju nemal nikto úplne správne. Jedna pätina
rie²ite©ov nepochopila zadanie  £o je to výroková formula obsahujúca iba dané spojky?
Dve pätiny rie²te©ov pouºívali vo formuli okrem danej spojky aj kon²tanty (0, 1), £o obecne
vo výrokovej logike povolené nie je (tieto kon²tanty v²ak viete dosta´ pomocou výrokových
spojok, konkrétne sú to tautológie (1) a kontradikcie (0)). Zvy²né dve pätiny rie²ite©ov mali
nedostato£ný dôkaz toho, ºe bez negácie nie je systém plnohodnotný. Argument, pre£o skuto£ne plnohodnotný nie je, nájdete vo vzorovom rie²ení.
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(opravující Minh, po£et °e²itel·: 13, pr·m¥rný po£et bod·:3,57)

Tém¥° v²ichni °e²itelé m¥li úlohu bez chybi£ky. M¥la jsem radost, kdyº jste se nau£ili n¥co
o rovinných grafech, a stejn¥ tak, kdyº jste °e²ení vymysleli z eku na papí°e. V drtivé
v¥t²in¥ p°ípad· se mi také líbily p°ehledné ná£rtky hrne£k·.

6. p°íklad

(opravující Vojta, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:3,21)

Je nutné si uv¥domit, ºe pokud úloha m·ºe mít více výsledk·, chceme v¥d¥t v²echny. V
tomto p°ípad¥ struktura dynastie neovlivnila po£et bezd¥tných, takºe výsledek byl jen jeden, ale to je pot°eba dokázat! Nebo alespo¬ krátce okomentovat, cokoliv. Filozoe Tenhle
krok p°esko£ím, snad si toho nev²imnou. u nás nefunguje. T¥m z vás, kte°í pouºili vzorec
pro listy binárního stromu, doporu£uji se podívat na vzorové °e²ení.

7. p°íklad

(opravující Mat¥j, po£et °e²itel·: 6, pr·m¥rný po£et bod·:3,66)

Je ²koda, ºe úlohu odevzdalo tak málo °e²itel·  bylo to celkem jednoduché a p¥kné C. Na
druhou stranu jsem rád, ºe tém¥° v²ichni, co odevzdali, m¥li celkem p¥kné °e²ení (krom¥
Ondry Krabce, fuj).
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