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25. Iloczyn dodatnich liczb rzeczywistych a, b, c jest równy (
√
2−1)3.

Wykazać, że nie wszystkie z liczb 1
a
− b, 1

b
− c, 1

c
− a są mniejsze od 2.

26. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC (AB < AC), w którym AH
jest wysokością, AM środkową, a O jest środkiem okręgu opisanego.
Symetralne boków AB i AC przecinają AH w P i Q. Niech J będzie
środkiem okręgu opisanego na OPQ. Udowodnić, że <)CAJ = <)BAM.

27. Dany jest graf, którego wierzchołki mogą być kolorowane na
biało lub czarno. Na początku wszystkie wierzchołki grafu są białe.
W jednym ruchu możemy wybrać dowolny wierzchołek i zmienić jego
kolor oraz wszystkich jego sąsiadów. Rozstrzygnąć, czy dla dowolnego
grafu po skończonej liczbie ruchów można pokolorować wszystkie jego
wierzchołki na czarno.

28. Niech p będzie taką liczbą pierwszą, że liczba p−1
2

także jest
liczbą pierwszą. Niech a, b, c będą dowolnymi liczbami całkowitymi,
niepodzielnymi przez p. Udowodnić, że istnieje co najwyżej

√
2p + 1

dodatnich liczb całkowitych k mniejszych od p, dla których zachodzi

p | ak + bk + ck.
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