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Komentá°e

1. série

1. p°íklad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 23, pr·m¥rný po£et bod·:2,32)

Vä£²ina va²ich rie²ení bola správna, za £o som rada. Nesprávnych rie²ení v²ak bolo viac, neº
som £akala. Jedna chyba, ktorá sa vyskytovala pri správnych rie²eniach, je odignorovanie
faktu, ºe palec a malí£ek, respektívne ukazovak a prstení£ek sú rôzne prsty. Teda ak vám v
rie²ení chýbal fakt, ºe tieto prsty sú zamenite©né a ukázali ste iba tri moºnosti hry, stratili
ste 0.5 boda. �al²ie nesprávne rie²enia boli vä£²inou zaprí£inené nepochopením zadania
alebo prive©mi komplikovaným rie²ením, z ktorého som ni£ nepochopila a pripomínalo to
skôr diskusiu neº dôkaz. Preto tým, £o získali menej neº 2 body, odporú£am pre£íta´ si
vzorové rie²enie a pri ¤al²ích sériách viac vyuºíva´ diskusiu na ujasnenie znenia úlohy.

2. p°íklad (opravující Matou², po£et °e²itel·: 29, pr·m¥rný po£et bod·:2,18)

S úlohou jste si vyhráli p¥kn¥, obzvlá²´ Jan Stoklasa, který zavedl moc p¥knou chemickou
motivaci. V¥t²inou jste v²ak zapomn¥li nalézt vhodnou molekulu pro kaºdé sudé n nebo
dokázat, ºe to pro liché n nelze.

3. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:2,82)

P°i °e²ení úlohy byl pot°eba nápad postupného zmen²ování mnoºiny polí£ek, na kterých
se ko£ka m·ºe nacházet. V²em, které tato my²lenka napadla, se poda°ilo úlohu do°e²it do
zdárného konce. Naopak bez ní se s úlohou nedalo moc pohnout. V²echna správná °e²ení
byla nakonec ohodnocena plným po£tem bod·, ale dávejte si pozor, a´ va²e °e²ení obsahují
krom¥ matematických rovnic £i tabulek také slovní komentá°.

4. p°íklad (opravující Minh, po£et °e²itel·: 16, pr·m¥rný po£et bod·:3,39)

Tém¥° v²ichni °e²itelé £tverky uvedli správný výsledek. S formulací °e²ení to uº v²ak ne-
bylo tak jednoduché, bylo pot°eba jasn¥ zd·vodnit, pro£ by pro jiné dvojice a, b mohlo
existovat více °e²ení soustavy nerovnic. Chválím v²echny, kterým se povedlo nezamotat se
a sepsat p°ehledné °e²ení obsahující v²e pot°ebné. Za mlºení a men²í díry v argumentaci
jsem strhávala zlomky bodu, za v¥t²í díry £i chyb¥jící argumentaci jsem ud¥lovala nanejvý²
2,5 bod·.
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A. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 27, pr·m¥rný po£et bod·:2,74)

V¥t²inou v pohod¥, °ada z vás na²la velmi elegantní °e²ení, za coº chválím. Snad se vám
úloha líbila. V zadání to sice není explicitn¥ napsáno, ale je dobré si zvyknout doplnit kon-
strukci malým d·kazem (sta£í ob£as i jedna v¥ta), pro£ nalezené °e²ení je opravdu °e²ení.
Ty, co tak ud¥lali, chválím dvakrát!

B. p°íklad (opravující Ondra, po£et °e²itel·: 29, pr·m¥rný po£et bod·:2,80)

S touto úlohou jste si v¥t²inou hrav¥ poradili. Nej£ast¥j²í chybou bylo d¥lení výrazem s
neznámou. Ve chvíli, kdy zadání p°evedete do rovnic a ty °e²íte, p°i d¥lení kaºdým výra-
zem s neznámou, byste m¥li uvaºovat (tedy i napsat), jestli nem·ºe být daný výraz nulový
(pokud ano, vyd¥lením ztratíte °e²ení).

C. p°íklad (opravující Vítek, po£et °e²itel·: 24, pr·m¥rný po£et bod·:2,80)

V¥t²ina z vás si v²imla, v £em je zádrhel a správn¥ ukázala, ºe zvládneme °e²ení ur£it jed-
nozna£n¥. Úloha ale byla velice záke°ná na mali£kosti � nap°íklad bylo t°eba uvést, jak to
dopadne, kdyº jeden z bod· C, D bude na kruºnici nebo aspo¬ napsat, ºe to jedno °e²ení,
které jste na²li opravdu je °e²ením. Jelikoº se ale jedná o první sérii, byl jsem mírný a za
toto zrovna body nestrhával. T¥m z vás, kte°í nem¥li kompletní °e²ení jsem dával £áste£né
body (1 bod za vyjád°ení pomocí Pythagorovky, 2 body za to, ºe vám do²lo, ºe je t°eba
n¥co ov¥°ovat, 0,2 bod· za správný výsledek) a naopak n¥kterým kompletním °e²ením jsem
musel n¥co málo ubírat za drobné nedostatky.

D. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 17, pr·m¥rný po£et bod·:4,23)

Nejprve bych rád zd·raznil, ºe chcete-li n¥komu odevzdat °e²ení geometrické úlohy, je
NUTNÉ k °e²ení p°iloºit ná£rtek! Jinak m·ºe mít opravující silné sklony nemít Va²e °e²ení
v·bec v lásce a v chaosu mnoha písmenek a úhl·, které jste si ozna£ili, nemusí my²lenku
Va²eho °e²ení objevit.

Drtivá v¥t²ina °e²ení byla správná, maximáln¥ s drobnými nep°esnostmi; pár nespráv-
ných °e²ení se zakládalo obvykle na neporozum¥ní zadání nebo p°edpokládání n¥£eho, co
ze zadání neplyne. Zásadní bylo dokázat, ºe trojúhelník MDE je rovnostranný, coº se °e-
²itel·m povedlo mnoha r·znými zp·soby; za zmínku stojí nap°. d·kaz vedený tak, ºe se
ukázalo, ºe v tomto trojúhelníku splývají t¥ºnice s osami stran, a proto musí být rovno-
stranný.

BRKOS Team 2018


