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Komentá°e

1. série

1. p°íklad (opravující Em, po£et °e²itel·: 33, pr·m¥rný po£et bod·: 3,19)

Protoºe ²lo o jedni£ku, byla jsem p°i opravování velice mírná a £ty°mi body jsem hodno-
tila kaºdé °e²ení se správným obrázkem. Chválím ov²em ty, kte°í ke svému °e²ení p°ipsali
by´ jen stru£ný komentá°, tak to má vypadat. Pobavili m¥ dva jedinci, kte°í úlohu pojali
experimentáln¥ a p°iznali se k tomu.

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

P°i²la mi pouze 2 správná °e²ení � neboli °e²ení, která dokázala, ºe ºádné takové obarvení
neexistuje. Ob¥ byla p¥kná. Mnoho z vás m¥lo problém, ºe va²e obarvení nefungovalo kv·li
zrcadlení (2 z vás m¥li správn¥ zrcadlení, ale nepohlídalo si rotace).

3. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 15, pr·m¥rný po£et bod·: 2,73)

Hodn¥ z vás zvolilo pracnou cestu dokazování pomocí trojúhelník·, úhl·, stran a v¥t o
shodnosti, p°itom sta£ilo (jak název série napovídá) lehce vyuºít symetrií, kterých má ²es-
tiúhelník spoustu. Ve²keré výsledky pak dostaneme velmi snadno. �asto jsem nemohl dát
plný po£et kv·li tomu, ºe jste si nev²imli, ºe tvrzení neplatí pro v²echny moºné polohy
bodu X. Ano, na²e zadání bohuºel svád¥lo k tomu, ºe by tvrzení m¥lo platit pro libovolnou
polohu, ale i tak je to pot°eba rozmyslet.

4. p°íklad (opravující Ondra, po£et °e²itel·: 10, pr·m¥rný po£et bod·: 1,75)

Spousta °e²itel· se rozhodla dokazovat, ºe existuje polynom 8. stupn¥, který má ko°eny 1
aº 8. Takový polynom samoz°ejm¥ existuje (nap°. polynom tvaru (x−1)(x−2) . . . (x−8)),
ale sloºením 3 polynom· se objeví podmínky, kv·li kterým takové polynomy nevyhoví
zadání. Rozli²ujte proto v d·kazech mezi implikací a ekvivalencí. Chválím v²echny, kte°í
se dostali ke správnému °e²ení, zejména Martina Kure£ku a Ondru Krabce za p¥kné °e²ení.

5. p°íklad (opravující Tom, po£et °e²itel·: 29, pr·m¥rný po£et bod·: 2,34)

Dost z vás zapomn¥lo na n¥které £tverce. Úlohu jsem hodnotil mírn¥, 3 body za správné
°e²ení a 1 bod za °e²ení, ºe sta£í odebrat 3 kno�íky. Dále jste mohli získat aº 1 bod za
d·kaz, ºe to na mén¥ nejde. Zde jsem dával díl£í body i za náznaky argumentace nebo
n¥jakého so�stikovaného postupu.
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6. p°íklad (opravující Viki, po£et °e²itel·: 11, pr·m¥rný po£et bod·: 2,45)

Úlohu neodovzdalo ve©a ©udí a tieº ju nie v²etci nezvládli vyrie²i´. To v²ak ni£ nemení
na tom, ºe úlohu sa dalo vyrie²i´ jednoducho, a to tak, ºe ste rie²enie uhádli. Aj metóda
skú²ania, pri správnom výsledku, si zaslúºila ²tyri body. Nesprávne rie²enia boli ohodno-
tené pod©a toho, ako ¤aleko boli od správneho. Pokia© ste vedeli, ºe diskriminant musí
by´ záporný a koe�cient b kladný, zaslúºili ste si jeden bod. Ak ste naviac zvládli ohrani£i´
premennú a pomocou b zhora aj zdola, zaslúºili ste si v sú£te dva body.

7. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 6, pr·m¥rný po£et bod·: 1,33)

Úlohu nikdo nevy°e²il a ani jste se k úplnému °e²ení nikdo moc nep°iblíºil. V¥t²ina z vás
sice pochopila v £em je zakopaný pes, ale kousl vás do zadku. Nevadilo mi, ºe jste ne°e²ili
prázdnou a jednoprvkovou mnoºinu S (Kouma a Nouma se nikam nevydají ani jednou),
protoºe to je spí² otázka názoru na zadání. P°e£t¥te si prosím vzorové °e²ení.
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