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Komentá°e

1. série

1. p°íklad (opravující Bzzzucik, po£et °e²itel·: 47, pr·m¥rný po£et bod·:3,38)

Tenhle p°íklad byl pom¥rn¥ snadný, jak se taky na jedni£ku slu²í. V podstat¥ jediný pro-
blém byl v tom, ºe n¥kte°í sice správné °e²ení na²li, jen uº jsem nikde nena²la zd·vodn¥ní,
ºe ºádné jiné vyhovující °e²ení neexistuje. Pevn¥ doufám, ºe takhle zbyte£ná chyba uº se
p°í²t¥ opakovat nebude a budu moct rozdávat samé plné po£ty :-)

2. p°íklad (opravující bori, po£et °e²itel·: 31, pr·m¥rný po£et bod·:2,74)

Dvojka se nám v této sérii £asto zvrhla v dvou- aº t°ístránkové okecávací °e²ení. :)
A´ uº vý£tem v²ech moºností nebo n¥jakou p¥knou �ntou, v¥t²ina z vás p°i²la na

správné °e²ení, a sice ºe jde správná odpov¥¤ zjistit vºdy na maximáln¥ 5 dotaz·. Uº
mén¥ z vás ale správn¥ dokázalo, ºe 4 sta£it nebudou.

Kompletní °e²ení bylo samoz°ejm¥ za plný po£et. Pokud jste m¥ ov²em nep°esv¥d£ili,
ºe to na 4 nejde, tak to nemohly být ani 4 body.

Proto je nej£ast¥j²í bodové ohodnocení 4 (perfektní °e²ení) a 3 body (správná odpov¥¤
i postup, bez d·kazu nebo s nedostate£ným d·kazem, ºe to nejde na mén¥). Pokud jste se
ztratili n¥kde po cest¥, rozdal jsem 0-2 v závislosti na uraºené vzdálenosti.

3. p°íklad (opravující Emu, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,24)

Tak tohle byl jeden z nejt¥º²ích p°íklad· na opravování, jaké jsem kdy m¥la. Negaci jste
m¥li v²ichni je²t¥ jakºtakº vyjád°enou stejn¥, i kdyº výjimky byly, ale jak do²lo na dal²í
spojky, tak bylo skoro co °e²ení, to originál. V¥t²ina z vás má plný po£et bod·, po desetin-
kách jsem strhávala za drobné chyby. Nakonec bych cht¥la pochválit Marka Karpilovského
za opravdu precizní a správné °e²ení úlohy.

4. p°íklad (opravující Baci, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:1,75)

�tvrtá úloha patrila, o£akávane, k tým ´aº²ím. Na²li sa spolu ²tyri správne rie²enia, z nich
dve i²li v stopách toho vzorového a druhé dve vyuºili donucovaciu logiku.
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�al²í ²tyria rie²itelia si zadanie zjednodu²ili - namiesto náhodného výberu odpovede
puf/huf bez oh©adu na otázku si pán Po²etilý náhodne vyberal, £i bude hovori´ pravdu
alebo nie. Za takto zjednodu²ené rie²enie som pár bodov ude©oval, na plný po£et to v²ak
rozhodne nesta£ilo.

Zvy²né rie²enia si ºia© ºiadne body nevybojovali. Niektorí zo sú´aºiach jednoducho
prehlásili, ºe zisti´ identitu jednotlivých kandidátov nie je moºné, iní len na£rtli pár moº-
ných otázok.

Dúfam, ºe Vás téma prvej série neodradila a prajem ve©a ²´astia pri rie²ení ¤al²ích
úloh :-).

5. p°íklad (opravující Mari, po£et °e²itel·: 36, pr·m¥rný po£et bod·:3,40)

Táto úloha patrila medzi tie lah²ie, £o sa odrazilo aj udelených bodoch, men²ie zráºky boli
za numerické chyby a tieº neúplne rie²enie nemohlo dosta´ ve©a bodov. Do ¤a©²ích sérií
prajem ve©a zdaru, nech môºem písa´ samé "²tvorky":-).
6. p°íklad (opravující shymo, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:2,97)

Táto úloha pre m¬a od²tartovala tento ro£ník BRKOSa ve©mi pozitívne. Rie²enia boli
ve©mi dobré, prepracované. Ja len pripomeniem, ºe ob£as nie je na ²kodu spotrebova´ viac
papiera, ke¤ komentujete svoj postup :-).

O to viac ma mrzia neúspe²né výkony pri tomto príklade, ktoré pôsobili ako chyby z
nepozornosti. Odporú£am nahlas pre£íta´ zadanie, mne to vºdy pomohlo :).

Inak vás musím pochváli´ a popria´ rovnako ve©a nápadov a bodov aj v budúcich séri-
ách!

7. p°íklad (opravující Zden¥k, po£et °e²itel·: 28, pr·m¥rný po£et bod·:3,37)

Podle va²ich °e²ení by se sedmý p°íklad nedal ozna£it jako nejt¥º²í, °e²ení vám ²lo celkem
dost dob°e. Hodn¥ z vás ukázalo, pro£ nem·ºeme uvaºovat tupoúhý nebo ostroúhlý troj-
úhelník, a nakonec jste se dostali k pravoúhlému trojúhelníku. Skoro u nikoho jsem ale
nena²el podobné °e²ení, jako je na²e vzorové. Proto se na n¥j koukn¥te, a´ víte jak na to
jít p°es stejnolehlost.

Ti, kdo nezískali plný po£et bod·, se dopustili n¥jakých nep°esností. Celkem dost °e-
²itel· ukázalo, ºe u pravoúhlého trojúhelník lze najít vnit°ní dotyk opsaných kruºnic. Ale
neukázali, pro£ nem·ºeme uvaºovat tupoúhlý nebo ostroúhlý trojúhelník (coº jsme po vás
cht¥li). Také je t°eba své tvrzení více podloºit fakty a dojít pak ke správnému záv¥ru.

N¥kte°í m¥li obvzlá²´ krátké °e²ení oproti jiným precizn¥j²ím d·kaz·m. Nakonec jsem
je ale uznal za správná, ikdyº nebyla tak d·sledná. Proto se p°í²t¥ více snaºte podloºit své
záv¥ry, abyste dosáhli na 4 body:-) S v¥t²inou °e²itel· jsem byl spokojen, proto se uº t¥²ím
na dal²í va²e p°íklady.
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