Senioru mājas uzdevumi 2
1. Pierādiet, ka no 10 patvaļīgi izvēlētiem dažādiem divciparu skaitļiem ir iespējams izvēlēties divas
nešķeļošās apakškopas tā, ka to elementu summas ir vienādas.
2. Dota kopa S = {1, 2, 3, . . . , 1000000}. Pierādiet, ka jebkurai S apakškopai, kas sastāv no 101 elementa,
ir iespējams atrast 100 dažādus S elementus xi tā, ka kopas {a + xi | a ∈ A} visas ir savstarpēji neķeļošas.
3. Par lokāciju sauksim plaknes punktu (x, y), ja x un y ir naturāli skaitļi, kas nepārsniedz 20. Sākotnēji
visas 400 lokācijas ir brīvas.
Amēlija un Betānija spēlē spēli secīgi novietojot akmentiņus uz brīvām lokācijām. Sāk Amēlija un
katrā savā gājienā novieto
sarkanu akmentiņu uz brīvas lokācijas tā, ka starp sarkaniem akmentiņiem
√
attālums nevar būt 5. Betānija savā gājienā liek zilu akmentiņu uz brīvas lokācijas bez citiem ierobežojumiem. Spēle beidzas, kad kāda no meitenēm nevar novietot akmentiņu.
Atrodiet lielāko sarkano akmentiņu skaitu, ko Amēlija var garantēti novietot uz laukuma, neatkarīgi
no tā, kā spēlē Betānija.
4. Dots naturāls skaitlis n. Doti arī sviru svari un n atsvariņi ar smagumiem 20 , 21 , · · · , 2n−1 . Mums šie
atsvariņi visi jānovieto uz svariem, izvēloties tos kaut kādā secībā un liekot tos vienu pēc otra labajā vai
kreisajā svaru kausā tā, ka nevienā brīdī labais kauss nav smagāks par kreiso.
Noskaidrojiet, cik veidos to ir iespējams izdarīt.
5. Teiksim, ka plaknes punktu kopa S ir sabalansēta, ja katriem dažādiem punktiem A, B ∈ S, eksistē
tāds C ∈ S, ka AC = AB.
Tiklab teiksim, ka kopa S ir bezcentriska, ja katriem trim A, B, C ∈ S, neeksistē tāds P ∈ S, ka
P A = P B = P C.
a. Parādiet, ka visiem naturāliem n > 3, eksistē sabalansēta n punktu kopa.
b. Atrodiet, kuriem naturāliem n > 3 eksistē sabalansēta bezcentriska n punktu kopa.

