
Zadania - dzie« drugigrupa pierwszoklasistówwtorek, 25 wrze±nia 200721. Znale¹¢ wszystkie rozwi ,azania w lizbah aªkowityh x, y, z równania:x3 + 2y3 = 4z322. Udowodni¢ nierówno±¢ dla a; b;  nieujemnyh:a3 + b3 + 3 + a2b + b2+ 2a  2(ab2 + b2 + a2)23. Dany jest wielok ,at A1A2A3:::An. Skonstruowa¢ takie punkty B1, B2, ..., Bn, abypunkty A1, A2, ..., An byªy odpowiednio ±rodkami odinków B1B2, B2B3, ..., Bn�1Bn,BnB1.24. Czworok ,at ABCD jest wpisany w okr ,ag o ±rodku O. Punkt P jest punktemprzei ,eia przek ,atnyh tego zworok ,ata, a okr ,egi opisane na trójk ,atah ABP i CDPprzeinaj ,a si ,e w punktah P i Q. Udowodni¢, »e je±li punkty P , Q i O s ,a parami ró»ne,to k ,at PQO jest prosty.25. Skrzypen nie hiaªby wpu±i¢ swoih 37 Skrzypusiów do prywatnyh zasobów�lmowyh. Zamontowaª wi ,e sejf i umie±iª w nim �lm ÿPirai". Teraz Skrzypen hezaªo»y¢ na sej�e zamki i rozda¢ ka»demu Skrzypusiowi pewn ,a lizb ,e kluzy tak, aby(a) dowolnyh 36 Skrzypusiów mogªo otworzy¢ sejf,(b) »adnyh 35 Skrzypusiów nie mogªo otworzy¢ sejfu.Ile o najmniej zamków musi zamontowa¢ Skrzypen?
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Zadania - dzie« drugigrupa mªodszawtorek, 25 wrze±nia 200722. Udowodni¢ nierówno±¢ dla a; b;  nieujemnyh:a3 + b3 + 3 + a2b + b2+ 2a  2(ab2 + b2 + a2)23. Dany jest wielok ,at A1A2A3:::An. Skonstruowa¢ takie punkty B1, B2, ..., Bn, abypunkty A1, A2, ..., An byªy odpowiednio ±rodkami odinków B1B2, B2B3, ..., Bn�1Bn,BnB1.24. Czworok ,at ABCD jest wpisany w okr ,ag o ±rodku O. Punkt P jest punktemprzei ,eia przek ,atnyh tego zworok ,ata, a okr ,egi opisane na trójk ,atah ABP i CDPprzeinaj ,a si ,e w punktah P i Q. Udowodni¢, »e je±li punkty P , Q i O s ,a parami ró»ne,to k ,at PQO jest prosty.25. Skrzypen nie hiaªby wpu±i¢ swoih 37 Skrzypusiów do prywatnyh zasobów�lmowyh. Zamontowaª wi ,e sejf i umie±iª w nim �lm ÿPirai". Teraz Skrzypen hezaªo»y¢ na sej�e zamki i rozda¢ ka»demu Skrzypusiowi pewn ,a lizb ,e kluzy tak, aby(a) dowolnyh 36 Skrzypusiów mogªo otworzy¢ sejf,(b) »adnyh 35 Skrzypusiów nie mogªo otworzy¢ sejfu.Ile o najmniej zamków musi zamontowa¢ Skrzypen?26. Czy pªaszzyzn ,e mo»na pomalowa¢ 2007 kolorami, tak »e ka»de koªo zawiera onajmniej jeden punkt ka»dego koloru?
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Zadania - dzie« drugigrupa starszawtorek, 25 wrze±nia 200722. Udowodni¢ nierówno±¢ dla a; b;  nieujemnyh:a3 + b3 + 3 + a2b + b2+ 2a  2(ab2 + b2 + a2)23. Dany jest wielok ,at A1A2A3:::An. Skonstruowa¢ takie punkty B1, B2, ..., Bn, abypunkty A1, A2, ..., An byªy odpowiednio ±rodkami odinków B1B2, B2B3, ..., Bn�1Bn,BnB1.24. Czworok ,at ABCD jest wpisany w okr ,ag o ±rodku O. Punkt P jest punktemprzei ,eia przek ,atnyh tego zworok ,ata, a okr ,egi opisane na trójk ,atah ABP i CDPprzeinaj ,a si ,e w punktah P i Q. Udowodni¢, »e je±li punkty P , Q i O s ,a parami ró»ne,to k ,at PQO jest prosty.27. Ci ,ag fang lizb naturalnyh speªnia zale»no±¢:a1 = 2; an = b3an�12 Pokaza¢, »e w i ,agu tym mo»emy znale¹¢ niesko«zenie wiele lizb parzystyh i niesko«-zenie wiele lizb nieparzystyh.28. Czy istnieje i ,ag a1; a2; a3::: lizb rzezywistyh i niestaªy wielomian P (x) tak, »ezahodzi równo±¢ am + an = P (mn) dla m;n aªkowityh dodatnih?29. Czy pªaszzyzn ,e mo»na pomalowa¢ 2007 kolorami, tak »e na ka»dym okr ,egu le»yo najmniej jeden punkt ka»dego koloru?
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Zadania - dzie« drugigrupa najstarszawtorek, 25 wrze±nia 200724. Czworok ,at ABCD jest wpisany w okr ,ag o ±rodku O. Punkt P jest punktemprzei ,eia przek ,atnyh tego zworok ,ata, a okr ,egi opisane na trójk ,atah ABP i CDPprzeinaj ,a si ,e w punktah P i Q. Udowodni¢, »e je±li punkty P , Q i O s ,a parami ró»ne,to k ,at PQO jest prosty.28. Czy istnieje i ,ag a1; a2; a3::: lizb rzezywistyh i niestaªy wielomian P (x) tak, »ezahodzi równo±¢ am + an = P (mn) dla m;n aªkowityh dodatnih?29. Czy pªaszzyzn ,e mo»na pomalowa¢ 2007 kolorami, tak »e na ka»dym okr ,egu le»yo najmniej jeden punkt ka»dego koloru?210. Wyznazy¢ najmniejsz ,a lizb ,e nieparzyst ,a n  1 o nastepuj ,aej wªasno±i: ist-nieje niesko«zenie wiele lizb naturalnyh, któryh kwadraty s ,a równe sumom kwadratówn kolejnyh lizb naturalnyh.211. Pokaza¢, »e dla ka»dej lizby aªkowitej nieujemnej n zahodzi:Xi+j=n 2ii ! 2jj ! = 4n
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