
LXIV Olimpiada Matematyczna
Zadania konkursowe

zawodów stopnia trzeciego
17 kwietnia 2013 r. (pierwszy dzień zawodów)

1. Rozwia↪zać równanie

x4 + y = x3 + y2

w liczbach ca lkowitych x, y.

2. Dane sa↪ takie liczby ca lkowite a i b, że a 6= 0 oraz liczba 3+a+b2

jest podzielna przez 6a. Wykazać, że liczba a jest ujemna.

3. Dany jest czworoka↪t ABCD, w który można wpisać okra↪g. Od-
cinki AB, BC, CD i DA sa↪ średnicami odpowiednio okre↪gów o1, o2,
o3 i o4. Dowieść, że istnieje okra↪g styczny do każdego z okre↪gów o1, o2,
o3 i o4.

Informacje dla uczestnika zawodów

1. Czas trwania zawodów: 300 minut (5 godzin).

2. Należy pisać wy la↪cznie na papierze dostarczonym przez Komitet. Na jednym
arkuszu nie należy pisać rozwia↪zań różnych zadań.

3. W przypadku konieczności otrzymania dodatkowego papieru, wyj́scia z sali itp.,
należy podnieść re↪ke↪ i siedza↪c na miejscu zaczekać na podej́scie dyżuruja↪cego.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy w czasie zawodów lub w trak-
cie jej oceny, Komitet unieważni prace↪.

5. W czasie zawodów nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych
i innych urza↪dzeń elektronicznych.



LXIV Olimpiada Matematyczna
Zadania konkursowe

zawodów stopnia trzeciego
18 kwietnia 2013 r. (drugi dzień zawodów)

4. Dany jest czworościan ABCD, w którym

AB = CD oraz 6 BAD + 6 BCD = 180◦.

Udowodnić, że 6 BAD > 6 ADC.

5. Niech k, m oraz n be↪da↪ trzema różnymi dodatnimi liczbami
ca lkowitymi. Wykazać, że(
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≤ kmn− (k +m+ n).

6. Dla każdej liczby ca lkowitej n ≥ 1 wyznaczyć najwie↪ksza↪ możli-
wa↪ liczbe↪ punktów w przestrzeni, tworza↪cych zbiór A o naste↪puja↪cych
w lasnościach:
(1) wspó lrze↪dne każdego punktu zbioru A sa↪ liczbami ca lkowitymi

z przedzia lu 〈0;n〉;
(2) dla każdej pary różnych punktów (x1, x2, x3), (y1, y2, y3) zbioru A

spe lniona jest co najmniej jedna z nierówności x1 < y1, x2 < y2,
x3 < y3 oraz co najmniej jedna z nierówności x1 > y1, x2 > y2,
x3 > y3.

Informacje dla uczestnika zawodów

1. Czas trwania zawodów: 300 minut (5 godzin).

2. Należy pisać wy la↪cznie na papierze dostarczonym przez Komitet. Na jednym
arkuszu nie należy pisać rozwia↪zań różnych zadań.

3. W przypadku konieczności otrzymania dodatkowego papieru, wyj́scia z sali itp.,
należy podnieść re↪ke↪ i siedza↪c na miejscu zaczekać na podej́scie dyżuruja↪cego.

4. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy w czasie zawodów lub w trak-
cie jej oceny, Komitet unieważni prace↪.

5. W czasie zawodów nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych
i innych urza↪dzeń elektronicznych.


