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1. Czy istniej¡ takie liczby caªkowite a i b, »e liczby:

a2 + b oraz a+ b2

s¡ kolejnymi liczbami caªkowitymi? Odpowied¹ uzasadnij.

2. Wyznaczy¢ wszystkie takie funkcje f , okre±lone na zbiorze wszystkich liczb rzeczywistych i przyj-
muj¡ce warto±ci rzeczywiste, »e dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y zachodzi równo±¢:

f(f(x)− y) = f(x) + f(f(y)− f(−x)) + x

3. Dane s¡ takie liczby caªkowite a, b, c > 1, »e najwi¦kszy wspólny dzielnik a − 1, b − 1, c − 1 jest
wi¦kszy od 1. Udowodnij, »e liczba abc− 1 jest zªo»ona.

4. Dana jest dodatnia liczba caªkowita n. Wyka», »e w zapisie dziesi¦tnym liczby
√
100n + 2 na n-tym

miejscu po przecinku jest cyfra 0.

5. W ka»dym polu kwadratowej tablicy o rozmiarach nxn napisana jest liczba caªkowita. Mo»emy
wielokrotnie wykonywa¢ nast¦puj¡c¡ operacj¦: Wybieramy dowolne pole tabeli i zmniejszamy wpi-
san¡ we« liczb¦ o liczb¦ pól s¡siednich(maj¡cych wspólny bok z wybranym polem), za± ka»d¡ liczb
wpisanych w pola s¡siednie zwi¦kszamy o 1.
Dla ka»dej liczby caªkowitej n  2 rozstrzygn¡¢, czy z dowolnej pocz¡tkowej tabeli, w której suma
wszystkich n2 liczb jest równa zeru mo»na otrzyma¢ tabel¦ skªadaj¡c¡ si¦ z samych zer.

6. Wyznaczy¢ najwi¦ksz¡ mo»liw¡ dªugo±¢ ci¡gu kolejnych liczb caªkowitych, z których ka»d¡ mo»na
przedstawi¢ w postaci x3 + 2 · y2 dla pewnych liczb caªkowitych x, y.

7. Dane s¡ takie liczby caªkowite a ib, »e a>b>1 oraz liczba ab+1 jest podzielna przez a+b, za± liczba
ab− 1 jest podzielna przez a− b. Poka», »e liczba 2(b2 − 1) jest podzielna przez a2 − b2

8. W turnieju tenisa stoªowego uczestniczyªo 2n zawodników. Ka»dy zawodnik rozegraª z ka»dym
innym zawodnikiem co najwy»ej jeden mecz. Po turnieju okazaªo si¦, »e dokªadnie n zawodników
rezegraªo po dwa mecze, a pozostaªych n zawodników po trzy mecze. Wyznaczy¢ wszystkie liczby
caªkowite dodatnie n, dla których taka sytuacja jest mo»liwa.

9. Ka»demu wierzchoªkowi 7-k¡ta foremnego trzeba przyporz¡dkowa¢ pewn¡ dodatni¡ liczb¦ rzeczy-
wist¡. Czy mo»liwe jest takie przyporz¡dkowanie, w którym ka»da liczba jest równa warto±ci bez-
wzgl¦dnej ró»nicy liczb, które z ni¡ s¡siaduj¡?

10. Wewn¡trz koªa o promieniu 1 znajduja si¦ punkty A1,...,An Udowodnij, »e na brzegu tego koªa
istnieje taki punkt P , dla którego:

PA1 + ...PA100  100

Ka»da z liczb x1, x2, ...x101 jest równa 1 lub -1. Wyznacz najmniejsz¡ mo»liw¡ warto±¢ wyra»enia
x1x2 + ...+ x100x101 + x101x1
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