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21. Dany jest trójkąt ABC, w którym M jest środkiem boku BC.
Udowodnić, że środki okręgów wpisanych w trójkąty ABM i ACM oraz
środki okręgów dopisanych do nich, stycznych odpowiednio do boków
AB i AC leżą na jednym okręgu.

22. Wyznaczyć wszystkie wielomiany P (x) o współczynnikach cał-
kowitych, dla których liczba P (P (n)+n) jest pierwsza dla nieskończenie
wielu liczb całkowitych n.

23. Znaleźć wszystkie funkcje f(x) określone na zbiorze dodatnich
liczb całkowitych i przyjmujące wartości będące liczbami rzeczywistymi,
spełniające dla dowolnej trójki dodatnich liczb całkowitych a, b, c nie-
równość

f(ac) + f(bc)− f(c)f(ab) > 1.

24. Na pewnym obozie matematycznym rozdzielono n uczniów do
k pokojów. Okazało się, że dla każdych dwóch pokojów istnieją uczeń
z pierwszego pokoju i uczeń z drugiego pokoju, którzy się nie znają.
Udowodnić, że można tak rozmieścić uczniów w n − k + 1 pokojach,
żeby nikt nie znał swoich współlokatorów.
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