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Komentá°e

3. série

1. p°íklad (opravující Adam, po£et °e²itel·: 8, pr·m¥rný po£et bod·: 2,25)

P°i opravování jsem se potýkal s mnoha zp·soby °e²ení, mnohdy zbyte£n¥ sloºitými, stále
to bylo °e²ení, které je ov²em nutno alespo¬ trochu formulovat.

2. p°íklad (opravující Dominik, po£et °e²itel·: 3, pr·m¥rný po£et bod·: 2,66)

Díky za °e²ení Zde¬kovi Pelzarovi. Krása pohled¥t! Pro v²echny, kdo bojovali a nedobo-
jovali, (nebo ani neza£ali oblékat brn¥ní, protoºe nev¥d¥li, kudy se do n¥j leze) sta£ilo
sestrojit útvar, který má v sob¥ dv¥ díry. Vztah V - H + S se nazývá Eulerova charakteris-
tika a má co do£in¥ní s topologií. P°ípadné zájemce o vysv¥tlení op¥t vyzývám - napi²te mi.

3. p°íklad (opravující Adam, po£et °e²itel·: 4, pr·m¥rný po£et bod·: 2,12)

Úloha trochu obtíºn¥j²í, ale t¥m z Vás, co se do ní pustili a ne nutn¥ se dobrali ke správ-
nému výsledku bez drobných chyb, blahop°eji.

4. p°íklad (opravující Minh, po£et °e²itel·: 0, pr·m¥rný po£et bod·: 0)

�koda, ºe se do této hravé úlohy a nep°íli² t¥ºké £ty°ky nikdo nepustil. N¥kdy je p°i °e²ení
úkol· nejt¥º²ím a nejd·leºit¥j²ím krokem za£ít a nebát se kreslit si obrázky. Doufám, ºe se
p°í²t¥ najde více odváºlivc·.

A. p°íklad (opravující Matou², po£et °e²itel·: 21, pr·m¥rný po£et bod·: 2,71)

Mnozí z vás se s úlohou poprali uctiv¥, n¥kterým chyb¥lo rozebrat n¥jaké moºnosti, za coº
byly body dol·. Posta£ující °e²ení by bylo, kdybyste nalezli jen vít¥znou strategii, p°esn¥
rozebrali, co kdy má hrá£ s touto strategií d¥lat. Téº nezapome¬te, ºe druhý hrá£ hraje
libovoln¥ a vy za n¥j tahy vybírat nesmíte.

B. p°íklad (opravující Mat¥j, po£et °e²itel·: 19, pr·m¥rný po£et bod·: 3,65)

Jsem rád, ºe úlohu odevzdalo tolik °e²itel·, dokonce jsem dostal spoustu elegantních °e-
²ení. Pár z vás si ale nezkontrolovalo správnost výsledku nap°. Wolframem (obránce proti
aritmetickým chybám). T¥m, co pouze roznásobili závorky, doporu£uji, a´ se podívají na
vzorové °e²ení... Nemuselo být tolik práce.
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C. p°íklad (opravující Vojta, po£et °e²itel·: 2, pr·m¥rný po£et bod·: 2)

Úloha se dala zni£it parníkem indukcí, ale to je na m·j vkus p°íli² suché. Moºná vás
to p°ekvapí, ale funkce má rozumný p°edpis a nechová se tak divoce, jak byste si mohli
myslet. Cht¥l bych, abyste si uv¥domili, ºe ob£as nás ná² desítkový zápis mate a zakrývá
skute£nosti, které jsou zjevné z jiných zápis·.

Vtip byl v tom nep°ehlíºet neustále se objevující mocniny dvojky a podívat se, co se
stane, kdyº se na funkci koukneme v binárním zápise. Pokra£ování ve vzoráku...
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