
Mez matematyznygrupa dinozaurówpi ,atek, 28 wrze±nia 20071. Nieh ABC b ,edzie trójk ,atem ostrok ,atnym, a t dowoln ,a prost ,a przehodz ,a ,a przez jego ortoentrumH . Pokaza¢, »e odbiia t wzgl ,edem prostyh zawieraj ,ayh boki trójk ,ata przeinaj ,a si ,e w jednym punkiele» ,aym na okr ,egu opisanym na trójk ,aie ABC.2. Nieh w trójk ,aie ostrok ,atnym ABC BH b ,edzie wysoko±i ,a, BM - ±rodkow ,a, a punkty P i Q -rzutami prostok ,atnymi punktów A i C na dwusiezn ,a k ,ata ABC. Wykaza¢, »e:(a) Punkty P , Q, M , H le» ,a na jednym okr ,egu.(b) �rodek tego okr ,egu le»y na okr ,egu 9 punktów trójk ,ata ABC.() Rzut ±rodka okr ,egu wpisanego w trójk ,at ABC na bok AC jest ±rodkiem okr ,egu wpisanego w trójk ,atPHQ.3. Punkt O jest ±rodkiem okr ,egu ! opisanego na trójk ,aie ostrok ,atnym ABC. Prosta BO przeinaokr ,ag ! ponownie w punkie D. Prosta zawieraj ,aa wysoko±¢ trójk ,ata ABC spuszzon ,a z wierzhoªka Aprzeina okr ,ag ! ponownie w E. Pokaza¢, »e pole zworok ,ata BECD jest równe polu trójk ,ata ABC.4. W zworok ,aie wypukªym ABCD zahodzi ∠ADC = 30Æ oraz BD = AB + BC + CA. Pokaza¢,»e póªprosta BD jest dwusiezn ,a k ,ata ∠ABC.5. Nieh n b ,edzie lizb ,a naturaln ,a. Udowodni¢, »enXi=0 �ni��n+ ii � = nXi=0 2i�ni�26. Pokaza¢, »e istnieje niesko«zony zbiór lizb parami wzgl ,ednie pierwszyh postai 2n � 3, gdzien  2.7. Lizby dodatnie a; b;  speªniaj ,a warunek a+ b+  = ab. Pokaza¢, »e zahodzi nierówno±¢:1p1 + a2 + 1p1 + b2 + 1p1 + 2 ¬ 328. Skrzypzusie wªamaªy si ,e do sejfu i obejrzaªy �lm ÿPirai". Za kar ,e Skrzypen postanowiª zamkn ,a¢je w klate w ksztaªie sze±ianu i umie±i¢ je w jej wierzhoªkah. Skrzypzusiom wolno zamienia¢ si ,emiejsami, przy zym zamiana polega na tym, »e w jednej hwili ka»dy Skrzypzu± przenosi si ,e do innegowierzhoªka klatki, tak, by wszystkie wierzhoªki byªy zaj ,ete. Skrzypen obieaª, »e je wypu±i, je±li uda imsi ,e wykona¢ tak ,a zamian ,e, »e »adne 3 Skrzypzusie nie znajd ,a si ,e po zamianie w wierzhoªkah trójk ,ataprzystaj ,aego do tego, w którym byªy przed zamian ,a. Czy Skrzypzusiom uda si ,e odzywska¢ wolno±¢ ioblizy¢ hiperbol ,e?9. Nieh n b ,edzie lizb ,a aªkowit ,a dodatni ,a. Dowie±¢, »e mo»na wybra¢ o najmniej 2n�1 + n takihlizb ze zbioru f1; 2; 3; : : : ; 2ng, »e dla dowolnyh wybranyh dwóh ró»nyh lizb x i y, x + y nie dzielixy.10. Rozstrzygn ,a¢, zy szahowni ,e 2007� 2007 mo»na pokry¢ klokami w ksztaªie kwadratu 2� 2 zwyi ,etym rogiem.11. Nieh W (x) b�dzie wielomianem o wspóªzynnikah aªkowityh, za± A = f3; 7; 19; 541g. Dlaka»dego n istnieje takie p 2 A, »e p j W (n). Udowodni¢, ¹e istnieje takie p 2 A, dla którego zahodzip j W (n) dla ka»dego n.
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Mez matematyznygrupa pterodaktylipiat,ek, 28 wrze±nia 20071. Nieh ABC b ,edzie trójk ,atem ostrok ,atnym, a t dowoln ,a prost ,a przehodz ,a ,a przez jego ortoentrumH . Pokaza¢, »e odbiia t wzgl ,edem prostyh zawieraj ,ayh boki trójk ,ata przeinaj ,a si ,e w jednym punkiele» ,aym na okr ,egu opisanym na trójk ,aie ABC.2. Nieh w trójk ,aie ostrok ,atnym ABC BH b ,edzie wysoko±i ,a, BM - ±rodkow ,a, a punkty P i Q -rzutami prostok ,atnymi punktów A i C na dwusiezn ,a k ,ata ABC. Wykaza¢, »e:(a) Punkty P , Q, M , H le» ,a na jednym okr ,egu.(b) �rodek tego okr ,egu le»y na okr ,egu 9 punktów trójk ,ata ABC.() Rzut ±rodka okr ,egu wpisanego w trójk ,at ABC na bok AC jest ±rodkiem okr ,egu wpisanego w trójk ,atPHQ.3. Ci ,agi an; bn speªniaj ,a warunki:(a) a0 = 1; b0 = 4(b) an+1 = a2001n + bn; bn+1 = b2001n + an dla n  0.Pokaza¢, »e w tyh i ,agah nie ma wyrazów podzielnyh przez 2003.4. Nieh f i g b ,ed ,a wielomianami o wspóªzynnikah wymiernyh, z któryh »aden nie jest ilozynemdwóh wielomianów o wspóªzynnikah wymiernyh. Nieh a; b b ,ed ,a lizbami zespolonymi a; b takimi, »ef(a) = g(b) = 0. Udowodnij, »e je±li a+ b jest wymierne to f i g maj ,a ten sam stopie«.5. Nieh n b ,edzie lizb ,a naturaln ,a. Udowodni¢, »enXi=0 �ni��n+ ii � = nXi=0 2i�ni�2. 6. Dany jest zbiór S zªó»ony z n  3 punktów na pªaszzy¹nie, z któryh nie wszystkie le» ,a na jednejprostej. Pokaza¢, »e spo±ród prostyh ª ,az ,ayh pary punktów ze zbioru S mo»na wyró»ni¢ przynajmniejn parami ró»nyh prostyh.7. Lizby dodatnie a; b;  speªniaj ,a warunek a+ b+  = ab. Pokaza¢, »e zahodzi nierówno±¢:1p1 + a2 + 1p1 + b2 + 1p1 + 2 ¬ 328. Skrzypzusie wªamaªy si ,e do sejfu i obejrzaªy �lm ÿPirai". Za kar ,e Skrzypen postanowiª zamkn ,a¢je w klate w ksztaªie sze±ianu i umie±i¢ je w jej wierzhoªkah. Skrzypzusiom wolno zamienia¢ si ,emiejsami, przy zym zamiana polega na tym, »e w jednej hwili ka»dy Skrzypzu± przenosi si ,e do innegowierzhoªka klatki, tak, by wszystkie wierzhoªki byªy zaj ,ete. Skrzypen obieaª, »e je wypu±i, je±li uda imsi ,e wykona¢ tak ,a zamian ,e, »e »adne 3 Skrzypzusie nie znajd ,a si ,e po zamianie w wierzhoªkah trójk ,ataprzystaj ,aego do tego, w którym byªy przed zamian ,a. Czy Skrzypzusiom uda si ,e odzywska¢ wolno±¢ ioblizy¢ hiperbol ,e?9. Dany jest trójk ,at nierównoramienny ABC wpisany w okr ,ag o. Dwusiezna k ,ata BAC przeinabok BC w punkie A1 i o ponownie w A2. Dwusiezna k ,ata ABC przeina bok AC w punkie B1 io ponownie w B2. Proste A1B1 i A2B2 przeinaj ,a si ,e w P . Pokaza¢, »e je±li I jest ±rodkiem okr ,eguwpisanego w trójk ,at ABC, to PIkAB.10. Rozstrzygn ,a¢, zy szahowni ,e 2007� 2007 mo»na pokry¢ klokami w ksztaªie kwadratu 2� 2 zwyi ,etym rogiem.11. Dany jest trójk ,at ABC. Nieh AXC i BY C b ,ed ,a takimi trójk ,atami zbudowanymi na zewn ,atrztrójk ,ata ABC, »e ∠CAX+∠CBY = 180Æ oraz ∠ACX = ∠BCY = 30Æ. Udowodni¢, »e wszystkie prosteXY odpowiadaj ,ae ró»nym poªo»eniom punktów X i Y maj ,a punkt wspólny.2


