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Zadanie 331. Dowieść, że istnieje nieskończenie wiele liczb naturalnych s niepodziel-
nych przez 3, o następującej własności:
Żadna liczba naturalna o sumie cyfr równej s nie jest kwadratem ani sześcianem liczby

całkowitej.

Zadanie 332. Dowieść, że nie istnieje liczba wymierna r > 1 spełniająca równość
rr=16.

Zadanie 333. Obliczyć granicę
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Zadanie 334. Siedmioosobowa komisja powinna mieć dostęp do szafy pancernej
z tajnymi dokumentami na następujących zasadach:
• żadnych trzech członków nie może otworzyć szafy pancernej,
• dowolnych czterech członków może otworzyć szafę pancerną.
Ile co najmniej zamków należy zamontować i jak rozdać klucze?

Zadanie 335. Interesują nas rozwiązania równania

7x2+y14+z14= t14

w liczbach całkowitych dodatnich x, y, z, t spełniających warunek NWD(x, y, z, t)= 1.
Rozstrzygnąć, czy:

a) takie rozwiązania nie istnieją,
b) takie rozwiązania istnieją, ale jest ich skończenie wiele,
c) takich rozwiązań jest nieskończenie wiele.

Do udziału w Edycji III uprawnieni są wyłącznie studenci pierwszego semestru
studiów na kierunku matematyka, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie
„Matematyka na UWr – studia pełne możliwości”.

Rozwiązania zadań należy składać do wtorku 20 listopada 2012 r. do godz.
12:00.

Każdą oddawaną kartkę należy opatrzyć nagłówkiem:
Liga Zadaniowa Studiów Zamawianych, Edycja III.

Na jednej kartce nie wolno łączyć rozwiązań różnych zadań. Każda kartka powinna
być podpisana imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz numerem zadania. W przypadku
rozwiązania zadania zajmującego więcej niż jedną kartkę, kartki należy ponumerować,
a na kartce nr 1 podać liczbę kartek składających się na rozwiązanie zadania.

Rozwiązanie powinno zawierać nie tylko odpowiedź na zadane pytanie, ale również
dowód jej poprawności.
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