Komentáre k vašim riešeniam
Veľa z vás používa na dokazovanie rovnosti dvoch čísel kalkulačku. Takéto
riešenia nikdy nebudú hodnotené ako správne z jednoduchého dôvodu – kalkulačky
majú len obmedzenú presnosť a ak vám vyjde, že dve čísla sa na kalkulačke 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 úlohy 8 z prvej série typu vyskúšame všetky možnosti,
ako môžu byť dvojice usporiadané, nebude hodnotené ako správne. A to aj v prípade,
že by sa 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, tak tých
niekoľkotisíc možností treba vypísať RUČNE, aby ste zistili, že to nie je tá správna
cesta.
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.
Ďalšou kapitolou je opisovanie... Ako už bolo v úvodných pokynoch napísané, pri
nájdení skupiny s rovnakým riešením, dostáva každý člen tejto skupiny 0 bodov bez
ohľadu na to, kto bol autorom riešenia. Takže si dobre rozmyslite, komu svoje
riešenia ukážete.
A teraz sa venujme druhej sérii:
1. Za skonštatovanie, že pre jedno umiestnenie dvojice Martin – Marek je 6 možností
umiestnenia ostatných troch bez zdôvodnenia, ste mohli stratiť 1 bod.
2. Za vynechanie krokov pri úprave rovníc ste mohli stratiť 1-2 body. Ak ste napísali
len výsledok, tak ste mohli získať 1 bod, ak ste doplnili aj skúšku, tak 2 body.
3. Za doplnenie tabuľky zo zadania ste mohli získať 2 body – jeden za postup a jeden
za jej definitívnu podobu. Za tabuľku výsledkov zápasov ste mohli získať 3 body
(dva za postup, ktorým ste ju dostali, a jeden za vypísanie výsledkov). Mnohí ste len
napísali, kto vyhral. Ale úlohou bolo zistiť výsledky zápasov. Za riešenia „vyskúšame
veľa možností“ ste nemohli získať žiadne body za postup.
4. Vo väčšine riešení sa vyskytla nasledujúca chyba: Z tvrdenia „Pre body A, B, C , D
platí AB CD , BC AD .“ ste usúdili, že ABCD musí byť rovnobežník. To však

neplatí, lebo ešte môže nastať situácia, že body A, B, C , D ležia na jednej priamke,
a vtedy nám žiaden rovnobežník nevznikne. Za túto chybu ste strácali 1 bod.
5. Niektorí z vás počítali s tým, že počet rokov nemusí byť prirodzené číslo. Vo všeobecnosti však platí, že v takýchto úlohách sa vždy myslí len na celočíselný vek.
Častou chybou bolo to, že z toho, že rozdiel medzi vekom jedného muža a jednej
ženy je 5, ste usúdili, že musia byť manželia. To sa však v zadaní nepísalo. Tvrdenie
bolo v tvare implikácie: Ak sú manželia, potom rozdiel v ich veku je 5. Za túto chybu
ste strácali 1 bod.
6. Za tvrdenie „Tvrdenie platí, ale len pre číslo 3.“ ste strácali 1 bod. Ak ste napísali,
že tvrdenie platí pre číslo 3, mohli ste získať 1 bod. Za nedokázanie tvrdenia, že číslo
M 2 + 2 je pre všetky M, ktoré nie sú deliteľné tromi, ste mohli stratiť 2 body.
7. Tento príklad nerobil väčšie problémy, ak nerátam opisovačov...
8. V tomto príklade sa vyskytlo niekoľko pekných riešení pomocou Ptolemaiovej
vety, ktoré je uvedené vo vzorových riešeniach. Boli tu problémy s tým, že ste
vychádzali z tvrdenia, ktoré bolo treba dokázať – za to ste strácali 1 bod. Ak ste
používali vetu Ssu, tak za neoverenie, že uhol leží oproti dlhšej strane, ste strácali
jeden bod. Ak ste zabudli na špeciálne prípady, keď bod L splynie s niektorým
vrcholom trojuholníka, stratili ste 1 bod.
9. Za riešenia pomocou kalkulačky ste mohli získať maximálne 1 bod. Ak ste zabudli
na podmienku x > 0 a vyšli vám dve riešenia ( 123 a − 123 ), strácali ste 1 bod.
10. Väčšina riešení bolo analytických, tam ste zvyčajne strácali 1 bod za to, že ste
delili výrazmi, o ktorých nenulovosti ste sa nepresvedčili. Vyskytli sa aj riešenia,
ktoré využívali „platnosť“ vety „uu“ pre štvoruholníky: „Ak sa dva štvoruholníky
zhodujú vo všetkých svojich vnútorných uhloch, tak sú podobné.“ Toto neplatí – stačí
sa pozrieť na štvorec a obdĺžnik.
11. Nevyskytli sa problémy okrem nedostatočného zdôvodnenia.
12. V tejto úlohe nebol vopred známy výsledok, takže sa vyskytli aj riešenia, ktoré
dokázali opak. V prípade, že obsahovali nejakú použiteľnú myšlienku, tak tá bola
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ocenená nenulovým počtom bodov. Vyskytli sa aj problémy s tým, čo znamená 9 9 .

Pri takýchto mocninách umocňuje „od hora“, teda 99 = 9 (9 ) .
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