Seria na grudzień 2007
Zadanie 1. Niech A bedzie
dziesiecioelementowym
podzbiorem zbioru {1, 2, 3, . . . , 50}. Wykaż,
,
,
że A ma dwa czteroelementowe podzbiory, majace
równe sumy elementów.
,
Zadanie 2. Zalóżmy, że danych jest n + 1 różnych liczb ze zbioru {1, 2, . . . , 2n}. Udowodnić, że
wśród tych liczb
(a) istnieje para liczb, których suma jest równa 2n + 1;
(b) istnieja, dwie liczby wzglednie
pierwsze;
,
(c) istnieje liczba, która jest wielokrotnościa, innej liczby.
Zadanie 3. Udowodnić, że dla dowolnej liczby naturalnej n pewna jej wielokrotność ma postać
99...9000...0.
Zadanie 4. Wykaż, że jeśli dziesieć
, nieujemnych liczb calkowitych ma sume, 101, to musza, być
wśród nich trzy, których suma wynosi co najmniej 31.
Zadanie 5. Niech A bedzie
podzbiorem zbioru {1, 2, 3, . . . , 149, 150} zlożonym z 25 liczb. Wykaż,
,
że istnieja, dwie różne pary elementów zbioru A, majace
te same same sumy.
,
Zadanie 6. Obliczyć pole ośmiokata
wpisanego w okrag
że pewne cztery kolejne jego
,
, wiedzac,
,
boki maja, dlugość 1 oraz cztery pozostale jego boki maja, dlugość 2.
Zadanie 7. Plaszczyzne, podzielono dwiema rodzinami prostych równoleglych na przystajace
kwa,
draty. Niech Kn bedzie
zbiorem zlożonym z n takich kwadratów. Wykazać, że istnieje
,
podzbiór zbioru Kn , zlożony z nie mniej niż n/4 kwadratów nie majacych
wspólnego
,
wierzcholka.
Zadanie 8. Na plaszczyźnie poprowadzono trzy rodziny prostych równoleglych. Jaka jest minimalna liczba prostych należacych
do tych rodzin, ab dzielily one plaszczyzne, na
,
wiecej
niż
2008
obszarów?
,
Zadanie 9. Na plaszczyźnie z ustalonym ukladem wspólrzednych
narysowano wielokat,
którego
,
,
wszystkie wierzcholki maja, wspólrzedne
calkowite. Wykazać, że podwojone pole tego
,
wielokata
jest
liczb
a
ca
lkowit
a.
,
,
,
Zadanie 10. Plaszczyzne, pokryto kolami w ten sposób, że środek każdego z tych kól nie należy
do żadego innego kola. Dowieść, że każdy punkt plaszczyzny należy do co najwyżej
pieciu
kól.
,
Zadanie 11. Wykazać, że suma miar katów
plaskich przy wierzcholkach kata
trójściennego jest
,
,
mniejsza od 2π.
Zadanie 12. Udowodnić, że suma miar wszystkich katów
dwuściennych dowolnego czworościanu
,
jest wieksza
od
2π.
,

