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Pokyny k bodovaniu kategórie B

Kategória B krajským kolom končí, opravené riešenia zostávajú u krajského predsedu OI.
Výsledkovú listinu kraja v elektronickej podobe je potrebné do 1. februára 2011 odoslať na adresu

misof@ksp.sk

B-II-1 Hľadanie mín II

• Za ľubovoľné z riešení s časovou zložitosťou O(RS) udeľte 10 bodov.
• Za ľubovoľné z riešení s časovou zložitosťou O(R2S2) udeľte nanajvýš 7 bodov, a to vtedy, ak riešiteľ
navyše spravil nejakú snahu o optimalizáciu, vďaka ktorej niektoré zbytočné možnosti neskúša. Riešeniam
bez optimalizácií udeľte nanajvýš 6 bodov.

• Ak by sa vyskytlo správne riešenie s ešte horšou časovou zložitosťou, udeľte 3-5 bodov podľa uváženia.
• Pri odhade časovej zložitosti nie je potrebné uvádzať protipríklady (ako napr. špirála vo vzorových rieše-
niach), stačí horný odhad. Za úplne chýbajúci odhad zložitosti strhnite nanajvýš bod.

B-II-2 Zakopaný pes

• Za ľubovoľné riešenie s časovou zložitosťou O(n) udeľte 10 bodov, bez ohľadu na jeho pamäťovú zložitosť.
• Za ľubovoľné riešenie s časovou zložitosťou O(n2) udeľte 8 bodov.
• Za ľubovoľné riešenie s časovou zložitosťou O(n3) udeľte 5 bodov, ak riešiteľ navyše spravil nejakú snahu
o optimalizáciu, vďaka ktorej niektoré zbytočné možnosti neskúša. Riešeniam bez optimalizácií (skúšajú
všetky trojice písmen) udeľte nanajvýš 4 body.

B-II-3 Poriadok na polici II

• V podúlohe a) udeľte 2 body za každé riešenie, ktoré tvrdí, že taká postupnosť neexistuje, lebo nemôže
byť viac ako 15 inverzií. Takisto stačí, ak sa riešiteľ odvolá na riešenia domáceho kola.

Za riešenie, ktoré úplne bez zdôvodnenia tvrdí, že taká postupnosť neexistuje, udeľte 1 bod.
• V podúlohe b) udeľte 2 body za každú správnu postupnosť, aj ak je uvedená úplne bez popisu. U
nesprávnych postupností udeľte 1 bod ak je z riešenia dostatočne jasné, že riešiteľ postupoval zmysluplne,
len spravil chybu.

• V podúlohe c) udeľte 6 bodov za riešenia s časovou zložitosťou O(n), 5 bodov za riešenia s časovou
zložitosťou O(n2) a 3 body za riešenia s časovou zložitosťou O(nk), resp. O(n3).

Ak by sa vyskytlo riešenie s horšou polynomiálnou časovou zložitosťou, udeľte mu taktiež 3 body. Horším
funkčným riešeniam (napr. generuje všetky permutácie a pre každú spočíta počet inverzií) udeľte 2 body.

B-II-4 Dláždenie pre pokročilých

• V podúlohe a) udeľte 1 bod akonáhle je aspoň jedna hodnota (pravdepodobne počet dláždení 2 × 4)
správna, 2 body ak sú správne aspoň tri hodnoty (pravdepodobne n = 4, 5, 6), 3 body ak sú buď
správne hodnoty aspoň po n = 11 alebo ak je správny postup, ale riešiteľ spravil numerickú chybu a 4
body za správne riešenie.

• V podúlohe b) udeľte 3 body za správnu miestnosť s dostatočným zdôvodnením. Ak úplne chýba zdôvod-
nenie, ale viete overiť, že miestnosť má správny počet dláždení, udeľte 2 body. Ak riešiteľ popíše správnu
techniku, ale nezostrojí správnu miestnosť, udeľte 1 bod (resp. 2 body, ak ide o evidentne drobnú chybu).

• V podúlohe c) udeľte 3 body za správnu miestnosť so zdôvodnením, 2 body za správnu miestnosť bez
zdôvodnenia (ak nie je evidentná jej správnosť). Za viditeľný pokrok (riešiteľ je presvedčený, že existuje
protipríklad, a napr. nájde vyváženú miestnosť, ktorá sa nedá vydláždiť) udeľte 1 bod.
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