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Komentá°e

1. série

1. p°íklad (opravující Linda, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,89)

V první úloze bylo nejv¥t²ím o°í²kem °e²ení n¥jak elegantn¥ sepsat. Chválím p°edev²ím ty,
kte°í pro p°ehlednost vyuºili n¥jaký p¥kný graf.

2. p°íklad (opravující Tom, po£et °e²itel·: 22, pr·m¥rný po£et bod·:3,68)

Tato úloha ned¥lala v¥t²í problémy. N¥kte°í z vás ale nepochopili, co je pot°eba ud¥lat.
Úloha m¥la jedno °e²ení, ale to bylo pot°eba dokázat. T¥m, kte°í tak neu£inili, jsem strhl
body.

Je²t¥ bych cht¥l dodat, ºe n¥kte°í z vás by mohli zapracovat na svém vyjad°ování, n¥-
která °e²ení nebyla úpln¥ £itelná.

3. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:2,94)

Postup m¥la v¥t²ina z vás správn¥, nejvíc chyb bylo asi z nepozornosti. Spoustu z vás za-
pomn¥lo na to, ºe 0 není p°irozené £íslo a vesele jste s ní po£ítali. Ob£as n¥komu uteklo
n¥jaké to £íslo, ob£as v²echna jednociferná. Chyba byla ale taky na na²í stran¥ a to v
nejednozna£nosti zadání. Nepovedlo se nám vystihnout, jak chápat £ísla 01,10,02,20,. . . .
S tím jste se v²ak mnozí z vás state£n¥ poprali formou diskuze nebo podáním pádných
argument·.

4. p°íklad (opravující Martin, po£et °e²itel·: 7, pr·m¥rný po£et bod·:2,64)

My²lenka tohoto °e²ení byla v¥t²in¥ z vás jasná. Obtíºnost této úlohy spo£ívala v korekt-
nosti argumentace, která se ale ne vºdy dostavila. Úpln¥ správné °e²ení do²lo jen jedno a
chválím za n¥ho Ondru Svobodu. Oce¬uji ale v²echny, kdo se úlohu pokusili vy°e²it.
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5. p°íklad (opravující Al£a, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,90)

V²echna °e²ení se dobrala ke správnému výsledku, mén¥ z vás ale m¥lo °e²ení úpln¥ bez-
chybné. Snaºila jsem se ale nestrhávat body za drobnosti. Jinak d¥kuji za v²echna °e²ení,
která m¥la obrázky a byla tak v¥t²inou velmi p°ehledná. A pro p°í²t¥, prosím, nepi²te, ºe
otá£íte kostky vzh·ru nohama, vede to k úvahám, kde jsou v·bec nohy a nakonec i jiné
£ásti t¥la. Pokud máte vyplnit prostor, nem¥li byste kon£it tím, ºe jste vyplnili celou ro-
vinu, p°ípadn¥, ºe jste konec konc· beze zbytku zaplnili nekone£ný prostor. A p°edev²ím,
tvar, kterým vypl¬ujete prostor, nesmíte °ezat!

P. S. Ani pilovat (na rozdíl od my²kot·)

6. p°íklad (opravující Minh, po£et °e²itel·: 20, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Se ²estou úlohou si poradil hrav¥ kaºdý, kdo se do °e²ení pustil, byla totiº opravdu lehká.
Postup·, jak tlak ve £ty°iceti balóncích vyrovnat, bylo mnoho, av²ak mezi °e²iteli p°evlá-
daly dva, které se li²ili zp·sobem rozd¥lení balónk· do skupin v prvním kroku. Chválím
v²echny, kte°í zvládli °e²ení sepsat p°ehledn¥ a bez mnoºství p°eklep·.

7. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·:1,6)

Kdo na²el správné rozd¥lení zápas· dostal bod. N¥kterým jsem dal k tomu bod za dal²í
úvahy, ale jinak jste to nem¥li skoro nikdo úpln¥ správn¥. Musím velmi pochválit Josefa
Mina°íka za jeho brilantní °e²ení, které je navíc jiné (a podle m¥ hez£í) neº moje vzorové
°e²ení.
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