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Zadanie 551. Skonstruować taki szereg zbieżny
∞∑
n=1
an o wyrazach rzeczywistych

dodatnich, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej k¬ 2013, suma szeregu
∞∑
n=1
akn jest

liczbą całkowitą.

Zadanie 552. Na potrzeby tego zadania, dla liczby rzeczywistej a> 1 zdefiniujemy
średnią liczb rzeczywistych x1, x2, ..., xn większych od 1, następującym wzorem

Sa(x1, x2, ..., xn)= a
n
√
logax1·logax2·...·logaxn .

Dowieść, że dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej n oraz dowolnych liczb rzeczywstych
a, b, x1, x2, ..., xn większych od 1, spełniających warunek a< b, zachodzi nierówność

Sa(x1, x2, ..., xn)¬Sb(x1, x2, ..., xn) .

Zadanie 553. Dowieść, że istnieją takie liczby całkowite dodatnie

m1<m2<m3< ... <m4096 oraz n1<n2<n3< ... <n4096 ,

że m1<n1, a ponadto dla dowolnej liczby całkowitej dodatniej k¬ 90 zachodzi równość
4096∑
i=1

mki =
4096∑
i=1

nki .

Zadanie 554. Rozstrzygnąć, czy istnieją takie liczby całkowite dodatnie A, B, C, D,
że równanie

A ·x6+B ·y6+C ·z6+D · t6=1

nie ma rozwiązań w liczbach wymiernych dodatnich x, y, z, t.

Zadanie 555. Rozstrzygnąć, czy istnieją takie liczby całkowite dodatnie A, B, C, D,
że równanie

A ·x6+B ·y6+C ·z6+D · t6=1

ma nieskończenie wiele rozwiązań w liczbach wymiernych dodatnich x, y, z, t.

Do udziału w Edycji V uprawnieni są wyłącznie studenci drugiego semestru
studiów na kierunku matematyka, którzy podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie
„Matematyka na UWr – studia pełne możliwości”.
Rozwiązania zadań należy składać do wtorku 7 maja 2013 r. do godz. 12:00.
Każdą oddawaną kartkę należy opatrzyć nagłówkiem:

Liga Zadaniowa Studiów Zamawianych, Edycja V.
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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