
XIV. ro£ník BRKOS 2007/2008

Milí °e²itelé,
²kolní rok se p°ehoupl do své druhé poloviny a stejn¥ je tomu také

s BRKOSem. Te£ku za prvními t°emi sériemi tohoto ro£níku ud¥láme na
následujících stránkách.

Komentá° k °e²ení t°etí série

Spor rovnob¥ºek s r·znob¥ºkami v¥t²ina z vás vy°e²ila lépe, neº poli-
tikové volbu prezidenta. N¥kte°í °e²itelé volili za kone£nou mnoºinu kruºnici,
která v²ak kone£nou mnoºinou bod· není.

Druhou úlohu n¥kte°í s vás správn¥ °e²ili pomocí kongruencí. Nebylo
nutné p°ímo ur£it ono £íslo d¥litelné 2007, sta£il d·kaz, ºe n¥jaké takové
existuje. �e²ení, která obsahovala pouhé ur£ení onoho £ísla "silou" (nap°.
vytvo°ením po£íta£ového programu) bez dostate£ných matematických úvah,
jsme pochopiteln¥ nemohli uznávat.

Se ²achovnicovým p°íkladem si drtivá v¥t²ina z vás bez potíºí poradila,
p°i£emº jste nám ud¥lali radost rozmanitými zp·soby °e²ení.

Také úloha s kuºelem a válcem byla pro vás snadn¥j²ím soustem. N¥k-
te°í °e²itelé si v²ak p°íklad chybn¥ zjednodu²ili, kdyº po£ítali s konkrétním
kuºelem místo obecného.

Problém hry Solitaire úsp¥²n¥ vy°e²ili pouze dva z vás, za coº si zaslouºí
velkou pochvalu. Dal²ímu z °e²itel· chyb¥l ke zdárnému konci d·kaz jediného
tvrzení.

V²ichni, kte°í se zabývali ²estým p°íkladem, na²li alespo¬ dv¥ °e²ení,
v¥t²ina objevila v²echna t°i. Bylo v²ak také t°eba zd·vodnit, pro£ nejsou
ºádná jiná °e²ení, coº se povedlo jedinému z vás.

U kulábrového d·kazu jste prokázali svoji kreativitu, kdyº jste vyuºili
bu¤ zákonitosti úhlu dopadu a odrazu, mocnosti bodu ke kruºnici £i vlast-
nosti racionálních a iracionálních £ísel, díky £emuº jste aº na drobnosti dosp¥li
úsp¥²n¥ k cíli.

Po°adí po t°etí sérii

Sam �íha tentokrát p°edvedl tém¥° dokonalý výkon, £ímº si upevnil
pr·b¥ºné první místo. Také na dal²ích t°ech p°í£kách se nic nezm¥nilo. Na
páté místo se t¥sn¥ p°ed Petra Ry²avého vy²vihl Mário Magula.

Zadání páté série

Nem·ºete se do£kat, co vás £eká v nových úlohách? Potkáte Sn¥hurku
i sedm trpaslík·, zapotíte se p°i odklízení sn¥hu a znovu si budete hrát se
²achovnicí. Samoz°ejm¥ jen tehdy, kdyº se pustíte do °e²ení páté série. Nuºe,
s chutí do toho, p·l je hotovo :-)
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