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301. Dodatnią liczbę całkowitą n nazwiemy superzłożoną, jeżeli każdy jej dzielnik
pierwszy jest mniejszy od

√
n. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele par kolejnych

liczb superzłożonych.
Zastanów się na uogólnieniami:

• trzy kolejne liczby superzłożone,
• pierwiastek wyższego stopnia w definicji superzłożoności.

302. Udowodnij, że liczba
819+369+169

jest złożona.

303. Udowodnij, że wśród liczb nnn+1, gdzie n przebiega dodatnie liczby całkowite
mniejsze od 10100, jest nie więcej niż 10 liczb pierwszych.

304. Wykaż, że nie istnieje dodatnia liczba całkowita n, dla której liczba (54n)! jest
podzielna przez liczbę (56!)n.

305. Komisja Finansowa liczy sześć osób, w tym przewodniczący. Należy zamontować
w skarbcu jak najmniejszą liczbę zamków i rozdać klucze członkom komisji tak, aby
spełnione były następujące warunki:
• każdych czterech członków KF może otworzyć skarbiec,
• żadnych dwóch członków KF nie może otworzyć skarbca,
• trzech członków KF może otworzyć skarbiec wtedy i tylko wtedy, gdy wśród nich jest
przewodniczący.
Wyznacz liczbę zamków, które należy zamontować w skarbcu.

306. Udowodnij, że istnieje taka liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite a1, a2,
a3, a4, a5, a6, a7, że dla k=1,2,3,4,5,6 liczby

ak1+a
k
2+a

k
3+a

k
4+a

k
5+a

k
6+a

k
7

są podzielne przez p, ale liczba

a71+a
7
2+a

7
3+a

7
4+a

7
5+a

7
6+a

7
7

nie jest podzielna przez p.

307. Liczbę pierwszą nazwiemy klawą, jeżeli jest dzielnikiem liczby

n16+16n+1

dla pewnej liczby naturalnej n. Udowodnij, że istnieje nieskończenie wiele liczb klawych.

308. Rozstrzygnij, czy istnieje taka liczba pierwsza p oraz takie liczby całkowite
a, b i c, że liczby a+b+c oraz a4+b4+c4 są podzielne przez p, ale liczba a16+b16+c16

nie jest podzielna przez p.
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309. Na każdym polu prostokątnej szachownicy o wymiarach 9×11 znajduje się ża-
rówka. Na każdym polu nieleżącym na brzegu szachownicy znajduje się przełącznik, który
zmienia stan (zgaszona/zapalona) dziewięciu żarówek: żarówki na tym polu i na ośmiu
polach sąsiadujących z nim bokiem lub narożem. Ponadto na każdym polu, które nie są-
siaduje z żadnym polem leżącym na brzegu szachownicy, znajduje się jeszcze jeden prze-
łącznik, zmieniający stan 25 żarówek umieszczonych na 25 polach tworzących kwadrat
5×5, którego centralnym polem jest pole ze wspomnianym przełącznikiem. Rozstrzygnij,
czy używając dostępnych przełączników można z dowolnego stanu początkowego dojść
do stanu, w którym wszystkie żarówki są zgaszone.

310. Wzdłuż ulicy stoją lampy ponumerowane liczbami od 1 do 100. Początkowo
wszystkie lampy są zgaszone. W pojedynczym ruchu możemy zmienić stan (zapalo-
na/zgaszona) trzech różnych lamp o numerach tworzących trójwyrazowy ciąg geome-
tryczny. Czy po pewnej liczbie takich ruchów można uzyskać sytuację, w której dokładnie
jedna lampa jest zapalona? Odpowiedź uzasadnij.

311. Czy zbiór liczb {1,2,3,...,3n−2,3n−1,3n+1} można podzielić na n podzbiorów
trójelementowych tak, aby liczby w każdym z podzbiorów były kolejnymi wyrazami ciągu
arytmetycznego? Odpowiedź uzasadnij.

312. Ciąg (an) jest zdefiniowany wzorami

a1=1, an+1= a2n+an dla n=1,2,3,...

Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby całkowitej k liczba a(k+1)!−ak! jest podzielna
przez k.

313. Czy prostokątnymi paskami papieru o wymiarach 1×4 można okleić trzy ścia-
ny prostopadłościanu 10×10×11 mające wspólny wierzchołek? Paski można zaginać
wzdłuż krawędzi prostopadłościanu, ale nie mogą na siebie zachodzić ani wystawać poza
oklejane ściany.

314. Na Wyspach Bergamutach podobno jest Kot w Butach i podobno żyje tam
po 2016 zwierząt każdego z pięciu gatunków: alfaurów, betaurów, centaurów, deltaurów
i elfaurów.
• Gdy betaur spotyka alfaura, zjada go i zamienia się w centaura.
• Gdy centaur spotyka betaura, zjada go i zamienia się w deltaura.
• Gdy deltaur spotyka centaura, zjada go i zamienia się w elfaura.
• Gdy elfaur spotyka deltaura, zjada go i zamienia się w alfaura.
• Gdy alfaur spotyka elfaura, zjada go i zamienia się w betaura.
Udowodnij, że na Wyspach Bergamutach zostaną co najmniej 3 zwierzęta (nie licząc

Kota w Butach).

315. Rozstrzygnij, czy istnieje sześcian o wierzchołkach w punktach kratowych, któ-
rego długość krawędzi nie jest liczbą całkowitą.
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