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Komentá°e

4. série

1. p°íklad (opravující Em, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 3)

Jak to tak u jedni£ky bývá,tém¥° v²ichni se n¥jak dobrali ke správnému £íselnému výsledku.
Jen n¥kte°í ov²em dovedli d·kaz, ºe se opravdu jedná o maximální pravd¥podobnost výhry,
aº do zdárného konce. Tyto jedince chválím a doufám, ºe ani ostatní se p°í²t¥ nezaleknou
n¥£eho takového. Ze zadání bylo jasné, ºe pomáháme Koumovi. N¥kte°í v²ak pochopili,
ºe �výhra� znamená �oumova výhra, proto se ji snaºili minimalizovat.Pak jim tedy vy²lo
Pmin = 4

15 a samoz°ejm¥ jsem to povaºovala také za správný výsledek.

2. p°íklad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 3,20)

Úloha sa dala rie²i´ viacerými spôsobmi, ktoré ste aj predviedli. Jedna moºnos´ bola pre
kaºdé £íslo zvlás´ uvaºova´, akých moºných hodoch môºe by´ najvä£²ie. Bolo pracné a oce-
¬ujem, ºe niektorí si dali námahu s tým, aby v²etko na rie²enie napísali. Rovnako správne
v²ak bolo rie²enie, ktoré obecne popísalo, ko©ko moºností je pre nejaké x. Tu bolo treba
spomenú´, ºe dané x môºe by´ iba z intervalu [1,8]. Iné £ísla na osmistenke padnú´ nemôºu,
preto pravdepodobnos´ pre iné £ísla je 0. Body som za túto chybu nestrhávala. Nakoniec
ako vzorové rie²enie je uvedené to, ktoré mi pri²lo najelegantnej²ie, pretoºe nepo£íta, £i
£íslo x padne na prvej kocke, na druhej, na druhej a tretej zárove¬, a podobne, ale pozerá
sa na dané moºnosti e²te obecnej²ie.

3. p°íklad (opravující Jindra, po£et °e²itel·: 8, pr·m¥rný po£et bod·: 2,81)

Úkolem bylo dokázat, jestli ze znalosti pravd¥podobností 3 jev· a informace, ºe jsou na sob¥
po dvojici nezávislé, je moºn¥ vypo£ítat pravd¥podobnost jejich pr·niku jako sou£in t°i
jev·. Jak názorn¥ ukazuji ve vzorovém °e²ení, taková implikace je chybná, protoºe to nemusí
vºdy platit. P°íklad to byl trochu netradi£ní, zato v²ak více p°ipomínal vysoko²kolskou
matematiku. V ní se bude £asto °e²it, co jde z £eho odvodit. A stejn¥ jako v na²em p°ípad¥
se ob£as stane, ºe n¥jaký dobrý matematik (p°edná²ející profesor nebo autor u£ebnice)
ud¥lá tvrzení, které obecn¥ nemusí platit. V takovém p°ípad¥, je pak pot°eba, aby studenti
nejen informace p°ijímali, ale také ov¥°ovali a zkou²eli hledat protip°íklady.

Jsem nad²ený ze v²ech, kte°í se do tohoto netradi£ního p°íkladu pustili a zkusili se
trochu zamyslet nad násobení pravd¥podobností a nezávislostí jev·. Proto jsem rozdal n¥-
kolik bod· i za snahu, abych vás motivoval se pou²t¥t do p°íklad·, u kterých si nejste jistí
správností svého výsledk·. Jednotlivá správná °e²ení se od sebe velmi li²ila, protoºe bylo
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více cest, jak ukázat, ºe Mat¥j nemá pravdu. Ke správnému °e²ení sta£ilo najít protip°í-
klad nebo popsat jaká kombinace jev· zp·sobí problém v dané úvaze. Asi nejzajímav¥j²í a
nejnázorn¥j²í cesty jsem vybral do vzorového p°íkladu, proto doporu£uji si ho p°e£íst.

4. p°íklad (opravující Jindra, po£et °e²itel·: 8, pr·m¥rný po£et bod·:3,94)

Tento p°íklad pat°il nejspí² mezi leh£í 4, protoºe v²ichni odevzdali správné °e²ení a to i
p°esto, ºe správnost výsledného vzorce není jednodu²e vid¥t. Nebo jste prost¥ moc ²ikovní
:-) Existovali dv¥ cesty °e²ení. První kombinatorická cesta je sice více univerzální, ale je
snadné se do ní zamotat a dojít ke ²patnému výsledku. Tém¥° v²ichni z vás (na rozdíl od
tester·) se vydali jednodu²í cestou a to pomocí odhalení rekurentního vztahu mezi p°í-
padem n a n-1. Jediné, co v¥t²ina z vás nedomyslela, byl p°ípad p°ípad n=1. Pro tento
p°ípad n¥které vzorce v·bec nefungovaly nebo nebyly korektn¥ odvozené. P·vodn¥ jsem za
to cht¥l strnout pár desetin bod·. Pak jsem si v²ak p°e£etl znovu zadání a zjistil jsem, ºe
tam není explicitn¥ napsáno, ºe n je p°irozené £íslo. Naopak z mnoºného £ísla je teoreticky
moºné vy£íst, ºe pendreky byly aspo¬ 2, a proto jsem za to body nakonec nestrhával. I tak
z toho plyne ponau£ení, ºe v matematice je pot°eba zváºit v²echny moºnosti, i kdyº jsou
triviální.

5. p°íklad (opravující Linda, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·:3,77)

Pro kaºdého, kdo n¥kdy vid¥l kongruence a Eulerovu v¥tu, byla tato úloha opravdu jed-
noduchá a dala se vy°e²it na pár °ádk· (a to doslova). Jelikoº ale nejde o u£ivo kaºdému
známé, ocenila jsem zejména ty, kte°í na úlohu ²li intuitivn¥ a hlavn¥ Bar£u Výborovou,
která ve svém °e²ení dokázala (no. . . spí² ukázala) i skute£nosti, které ostatní povaºovali za
samoz°ejmé. V návaznosti na to bych ráda podotkla, ºe pouºívat argument �. . . z tabulky
lze vid¥t. . . � není úpln¥ ideální, pokud je daná tabulka zaloºená pouze na výpo£tu n¥kolika
prvních hodnot ;).

6. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:4)

Pom¥rn¥ jednoduchá úloha, ve které si sta£ilo jen chvíli hrát s nerovnostmi. V²ichni, kdo
se pokusili, se nakonec k cíli zdárn¥ dobrali. Jedinou v¥cí k zamy²lení pro n¥které z vás by
mohlo být, zda se více nezamyslet a nenajít hez£í °e²ení (v tomto p°ípad¥ jen na pár °ádk·
bez pomocných nerovností atd.).

7. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 5, pr·m¥rný po£et bod·:3,2)

Nestrhával jsem nakonec body za tichý p°edpoklad nerovnob¥ºnosti n¥kterých p°ímek. Dalo
se to odbýt jednou v¥tou nebo to bylo jasné z obrázku. Výjimkou byl Ondra Svoboda, který
úlohu °e²il analyticky a tam je pot°eba být precizní. Jinak se vám úloha povedla. Jo a pro-
sím, kreslete po°ádné obrázky.
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