Skôr než začnete písať svoje riešenia
Vzhľadom na skúsenosti z minulých rokov sme sa rozhodli uverejniť zopár
rád, ktoré vám môžu pomôcť pri písaní vášho riešenia, presnejšie, akých chýb sa
máte vyvarovať.
Mnohí z vás používajú pri dokazovaní rovnosti dvoch čísel kalkulačku.
Takéto riešenia nikdy nebudú hodnotené ako správne z jednoduchého dôvodu –
kalkulačky majú len obmedzenú presnosť, a ak vám vyjde na kalkulačke, že sa
dve čísla rovnajú, neznamená to nutne, že sa rovnajú aj v skutočnosti. Možno sa
líšia už na prvom nezobrazovanom desatinnom mieste. Kalkulačku teda
nemôžete používať na dokazovanie rovností. V prípade dokazovania nerovností
ju však už môžete využiť v rozumnej miere – teda pri zisťovaní rozdielov na
prvých dvoch – troch desatinných miestach. Napríklad na skonštatovanie, že
π 2 < 10 .
K riešeniam pomocou počítača: Je veľa úloh, v ktorých treba vyskúšať
veľmi veľa možností, ak človek nenájde šikovnú skratku, ktorá mu počet týchto
možností zníži. Preto napríklad riešenie typu „vyskúšame všetky možnosti“
nebude hodnotené ako správne. A to aj v prípade, že by ste v riešení uviedli
úvahy o tom, že možností je len konečne veľa a podobne. V prípade, že chcete,
aby ste za takéto riešenie získali nenulový počet bodov, musíte všetky možnosti
vypísať, aby ste zistili, že to nie je tá správna cesta.
Taktiež si treba uvedomiť, že ak vypíšete niekoľko možností a pri nich
dokážete, že tvrdenie platí, nie je to dôkaz tvrdenia vo všeobecnosti.
V prípade, ak máte dokázať nejaké tvrdenie a postupujete spôsobom, že
predpokladáte platnosť tohto tvrdenia a dospejete k pravdivému tvrdeniu, tak ste
nedokázali vôbec nič. Uvedieme príklad: Predpokladajme, že 1 = 2 .
Vynásobením oboch strán rovnosti nulou dostávame pravdivé tvrdenie 0 = 0 .
Môžeme teraz tvrdiť, že sme dokázali platnosť tvrdenia 1 = 2 ? Sami vidíte, že
sme nič nedokázali... Ak však používame ekvivalentné úpravy, už je to iné. Ale
to treba spomenúť.
Pri písaní svojich riešení dávajte pozor aj na označenie, aby bolo jasné, čo čo
znamená. Pri nesprávnom označení môžete stratiť body, aj keď je riešenie
v princípe správne. Ďalej treba dávať pozor aj na to, aby ste na dvoch rôznych
miestach neoznačili jedným označením dve rôzne skutočnosti.
Na záver vám odporúčame, aby ste si svoje riešenia nakoniec vždy ešte raz
prečítali. Možno sami zistíte, že tomu, čo ste napísali, nerozumiete ani vy sami,
lebo opravovatelia sú tvory, ktoré nemajú telepatické schopnosti.
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