
XXII. ro£ník BRKOS 2015/2016

Komentá°e

2. série

1. p°íklad (opravující Á¤a, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:3,42)

Spousta z Vás bylo svedeno na scestí sv·dným p°edpokladem, ºe nelze vytvo°it obecný
trojúhelník s celo£íselnými stranami. Jiní zas sepisovali °e²ení na £ty°i strany. Na druhou
stranu mnoho z vás napadlo, ºe cesta m·ºe vést p°es d¥litelnost nebo lichost/sudost. P°eji
vám krásné Vánoce a super rok 2016!

2. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:3,69)

Dvojka byla opravdu jednoduchou£ká, v¥t²ina °e²ení si byla podobná jako vejce vejci.
Nicmén¥ n¥kolik lidí si ²patn¥ p°e£etlo zadání nebo m¥lo ²patn¥ strukturovaná °e²ení, a
tak nezískali plný po£et bod·.

3. p°íklad (opravující Moutes, po£et °e²itel·: 18, pr·m¥rný po£et bod·:3,41)

V¥t²inové °e²ení bylo: Uvaºme (a)a = x, pak dvojím pouºitím pravidla ze zadání dostaneme
(x)a = a. Dosazením za x vznikne ((a)a)a = a. Za nejvnit°n¥j²í a m·ºeme dosazovat
opakovan¥ ((a)a)a, a tím dostat libovolný sudý po£et operací, coº bylo k dokázání.

I za podobn¥ stru£ná °e²ení jsem ud¥loval plný po£et bod·, ale za stru£n¥j²í uº nikoliv.
Omlouvám se t¥m z Vás, kdo jste ze zadání pochopili, ºe zadaný vztah platí pouze pro

konkrétní a, b, c.

4. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 15, pr·m¥rný po£et bod·:3,4)

Drtivá v¥t²ina z vás °e²ila úlohu p°es minimální sou£et délek. Na²la se i dv¥ jiná korektní
°e²ení, za coº jsem byl rád. Úloha byla na pom¥ry 4. úlohy leh£í, navíc Jaro²áci m¥li vý-
hodu, jelikoº tuto úlohu shodou náhod brali v matematickém seminá°i.
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5. p°íklad (opravující Al£a, po£et °e²itel·: 25, pr·m¥rný po£et bod·:3,98)

Ke správnému °e²ení do²li v²ichni, kdo úlohu odevzdali, a v¥t²ina °e²ení si byla velmi po-
dobná. N¥kte°í ale zapomn¥li ukázat, ºe 2017 je opravdu nejv¥t²í prvo£íslo, které v sou£inu
2017 · 2015! je. Byla to ale jediná chyba, která se v °e²eních vyskytovala.

6. p°íklad (opravující Jindra, po£et °e²itel·: 21, pr·m¥rný po£et bod·:3,95)

6. úloha byla typickým p°íkladem z kombinatoriky, který se dá vy°e²it bu¤ sloºitým po£ítá-
ním, a nebo jednoduchou úvahou (viz vzorové °e²ení). V¥t²ina z vás odhalila jednoduchou
cestu k výsledku, ale moje uznání mají také dva °e²itelé, kte°í se sice vydali sloºit¥j²í cestou,
ale nakonec pomoci ²ikovn¥ provedených kombinatorických výpo£t· do²li ke správnému °e-
²ení. A jak to u kombinatorických úloh bývá b¥ºné, objevilo se i pár odli²ných výklad·
zadání, nap°íklad, ºe záleºí na po°adí £ísel, nebo ºe Kouma i �ouma si musí vybrat aspo¬
jedno £íslo. Protoºe v n¥kterých v¥cech nebylo zadání zcela jasné, tak jsem uznával i tato
odli²ná °e²ení.

7. p°íklad (opravující Stopa, po£et °e²itel·: 14, pr·m¥rný po£et bod·:3,79)

V podstat¥ v²echna °e²ení sestávala ze dvou £ástí. D·kaz, ºe st°edy stran ABCD tvo°í
rovnob¥ºník o polovi£ním obsahu, a d·kaz, ºe KLMN je s tímto rovnob¥ºníkem stejnolehlý
s koe�cientem 2/3. Pokud jste jednu z t¥chto £ástí odbyli, do²lo ke ztrát¥ bod·. Chválím
v²echny, kte°í oba d·kazy ud¥lali po°ádn¥. A v²em °e²itel·m veselé Vánoce!
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