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1. p°íklad

(opravující Viki, po£et °e²itel·: 21, pr·m¥rný po£et bod·: 3,88)

Úloha to bola jednoduchá, preto má drtivá vä£²ina z vás plný po£et bodov. Bolo treba
jednak ukáza´, ºe pre menej farieb sa to nedá, a zárove¬ popísa´ rie²enie pre ²tyri farby.
Nech je potrebný argument akoko©vek jednoduchý, je poºadované ho do rie²enia napísa´.

2. p°íklad

(opravující Matou², po£et °e²itel·: 15, pr·m¥rný po£et bod·: 2,86)

Mnozí z vás jste úlohu odbyli. Hádám, ºe ne proto, ºe byste ji nedokázali vy°e²it, ale spí²e
proto, ºe jste p°edpokládali, ºe vám vidíme do hlavy. Zkuste pouºít obrázek, je to základ
kaºdé úlohy podobného typu (to se týká i t¥ch, co dostali plný po£et bod·). Na druhou
stranu mnozí z vás nem¥li nejmen²í problém úlohu vy°e²it a °e²ení vysv¥tlit. Obecn¥ platí:
pokud jste sebejistí, sta£í uvést jen malé kompaktní °e²ení. Nikdy ale není na ²kodu jakoukoli my²lenku více rozvést nebo vysv¥tlit i triviality.

3. p°íklad

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

ekal bych, ºe °e²ení tak hravé úlohy se sejde víc. Moºná byl problém strach ze zadání,
kdyº po prvním p°e£tení není hned situace superjasná. A£koliv pravidla jsou v zadání
napsaná jednozna£n¥, °e²ení, která p°i²la, dopadla dob°e jen ve dvou (a p·l) p°ípadech.
Myslím, ºe klí£ové zde bylo opravdu pe£liv¥ p°e£íst, co zadání °íká. Sestrojit ²ly pouze piky.

4. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·: 0,69)

P°i²la nám bohuºel pouhá 3 °e²ení. Uznávám v²ak, ºe úloha nebyla p°íli² snadná. Proto
jsme vám cht¥li pomoci tím, ºe jsme vám £ást °e²ení napsali jiº do studijního textu. Snad
si z této úlohy odnesete alespo¬ to, ºe studijní text vám m·ºe skute£n¥ velmi pomoci.
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(opravující Mat¥j, po£et °e²itel·: 12, pr·m¥rný po£et bod·: 3,12)

Úloha ²la velmi hezky a krátce vy°e²it p°es podobnost trojúhelník· podle uu. Mnoho z
vás ale ²lo cestou p°es tg a cotg (body jsem za to samoz°ejm¥ nestrhával). Pár z vás ale
zapomn¥lo dopsat záv¥r d·kazu. Jinak bych cht¥l pochválit Vítka Jelínka za jeho velmi
p¥kn¥ sepsané °e²ení (které je i pouºito jako vzorové).

B. p°íklad

(opravující Ondra, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 3,22)

Spousta z vás nev¥d¥la jak uchopit d·kaz, ºe dané £íslo je men²í, neº v²echna ostatní £ísla.
Proto vám radím, a´ se podíváte na vzorové °e²ení, které vám snad pom·ºe p°i dal²ích
d·kazech.

C. p°íklad

(opravující Martin, po£et °e²itel·: 1, pr·m¥rný po£et bod·: 0,5)

Úlohu bohuºel zkou²el °e²it jen jeden £lov¥k a bohuºel se mu to nepovedlo, p°esto si velmi
cením snahy. Je mi líto, ºe vás to nezkusilo více, úloha byla dle mého názoru jedno z leh£ích C£ek. Podívejte se tak t°eba alespo¬ na °e²ení, nebo´ se m·ºete n¥co dozv¥d¥t o tzv.
komutujících funkcích.
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