
Kóªko dla starszyh - zadania z USAMO (part II +bonus)Zadanie 1. Pokaza¢, »e istnieje sko«zony zbiór lizb naturalnyh b ,ed ,ay dowolnego rozmiaru taki, »ekwadrat ró»niy dowolnyh dwóh elementów tego zbioru dzieli ih ilozyn.Zadanie 2. Dany jest trójk ,at ABC. Nieh O b ,edzie ±rodkiem okr ,egu opisanego na nim, a I- ±rodkiem okr ,eguwpisanego. Udowodni¢, »e ±rodki okr ,egów opisanyh na ABI , ACI i BCI le» ,a na okr ,egu o ±rodku w O.Zadanie 3. Nieh xi b ,edzie niesko«zonym i ,agiem dodatnih lizb rzezywistyh, takim, »e dla ka»dego nmamy x1 + :::+ xn  pn. Pokaza¢, »e dla ka»dego n zahodzi x21 + x22 + :::+ x2n > 14 (1 + 12 + 13 + :::+ 1n )Zadanie 4. Sze±iok ,at ABCDEF ma nast ,epuj ,ae wªasno±i: jego wierzhoªki le» ,a na jednym okr ,egu, AB =CD = EF a przek ,atne AD, BE i CF sa wspóªp ,ekowe. Nieh X b ,edzie punktem przei ,eia AD i CE.Pokaza¢, »e CXXE = AC2CE2Zadanie 5. Trzy i ,eiwy sfery: AB, CD i EF przeinaj ,a si ,e w jej wn ,etrzu w punkie X , ale nie le» ,a w jednejpªaszzy¹nie. Sfery opisane na zworo±ianah ACEX i BDFX s ,a styzne. Udowodni¢, »e te trzy i ,eiwys ,a równej dªugo±i.Zadanie 6. Udowodnij, »e dla ka»dego n > 0 zahodzi13n+ 1 + 13n+ 2 + :::+ 15n+ 1 ¬ 23Zadanie 7 Dane s ,a dwie lizby naturalne r; g. Przez R(r; g) oznazymy najmniejsz ,a lizb ,e naturaln ,a n onast ,epuj ,aej wªasno±i: dla dowolnego pokolorowania wszystkih krawedzi grafuKn na dwa kolory (zerwonyi zielony), istnieje podgraf Kr koloru zerwonego lub podgraf Kg koloru zielonego. Dowie±¢, »e(r � 1)(g � 1) + 1 ¬ R(r; g) ¬ �r + q � 2r � 1 �Zadanie 8 (Niesko«zone twierdzenie Ramseya) Tym razem nasz graf ma wierzhoªki b ,ed ,ae wszystkimilizbami naturalnymi (jest to grafKN ). Pokaza¢, »e koloruj ,a kraw ,edzie tego niesko«zoego grafu na 2 kolory,istnieje niesko«zona klika jednego koloru lub niesko«zona klika drugiego koloru.
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