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Zadanie 241. Interesują nas rozwiązania równania
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w liczbach naturalnych m, n większych od 2.
Rozstrzygnąć, czy:

a) takie rozwiązania nie istnieją,
b) takie rozwiązania istnieją, ale jest ich skończenie wiele,
c) takich rozwiązań jest nieskończenie wiele.
PRZYPOMNIENIE: Potęgowanie wykonujemy od góry: abc = a(bc).
Zadanie 242. Rozstrzygnąć, czy równanie

a5+b7= c10

ma rozwiązanie w liczbach całkowitych dodatnich a, b, c.
Zadanie 243. Funkcja f :R→R jest określona wzorem

f(x)= 4
√
x4+1 .

Dowieść, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y zachodzi nierówność

|f(x)−f(y)| ¬ |x−y| .
Zadanie 244.Wskazać odpowiednie liczby rzeczywiste dodatnie p oraz q, a następnie

udowodnić, że dla dowolnych liczb całkowitych dodatnich a, b, c zachodzą nierówności

(abc)p¬NWD(a,b,c) ·NWW(a,b,c)¬ (abc)q

oraz wykazać, że wskazane liczby p, q są optymalne, tzn. liczby p nie można zastąpić
większą, a liczby q mniejszą.
Zadanie 245. Podać przykład takiego ciągu liczb rzeczywistych (an), że szereg

∞∑
n=1

akn

jest zbieżny dla k=13 oraz dla każdej liczby naturalnej k 2012, a rozbieżny dla pozo-
stałych liczb naturalnych k.
Do udziału w Edycji II 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 dowtorku 24 kwietnia 2012 r. do godz. 12:00.
Każdą oddawaną kartkę należy opatrzyć nagłówkiem:

Liga Zadaniowa Studiów Zamawianych, Edycja II.
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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