
Skolornas Matematiktävling
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1. För att lösa ekvationssystemet

y(x4 − y2 + x2) = x, x(x4 − y2 + x2) = 1

kan man byta ut den andra ekvationen mot den ekvation, som erh˚alles som skillnaden mellan den f¨orsta
ekvationen, multiplicerad medx, och den andra ekvationen, multiplicerad medy. Detta ger det nya
systemet

y(x4 − y2 + x2) = x, y = x2.

Visa att de b˚ada systemen ej har samma l¨osningar och f¨orklara utförligt orsaken h¨artill.

2. Låtx1, x2, . . . , xn varan godtyckliga positiva tal. Bevisa olikheten
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3. En person har en ljusstake f¨or n ljus. Han har för avsikt att tillverkan likadana ljus, som skall s¨attas
i staken och sedan br¨annas p˚a följande sätt undern söndagar: F¨orsta s¨ondagen t¨ander han ett ljus och
släcker det efter en timme, andra s¨ondagen t¨ander han tv˚a lämpligt valda ljus och sl¨acker dem efter en
timme o.s.v. fram till den sista s¨ondagen d˚a han tänder alla ljusen och l˚ater dem brinna i en timme.
Problemet ¨ar nu: För vilka n kan denna ljustillverkning och ljusbr¨anning ske p˚a ett sådant s¨att att alla
ljusen är nedbrunna efter denn-te söndagen? Ange i dessa fall n˚agon regel f¨or vilka ljus som skall
tändas de olika s¨ondagarna.

4. ABCD är en kvadrat med sidan 1 l¨angdenhet. I kvadraten
finns 288 punkter utplacerade. Man vill i kvadraten l¨agga in
ett vägnät av följande typ: Dels skall det finnas huvudv¨agar
som går från BC till AD och somär parallella medAB,
och dels skall det vinkelr¨att från dessa huvudv¨agar utgå en
biväg till var och en av punkterna (se figuren). Visa att man
kan välja vägnätet på sådant s¨att att dess totala l¨angd är
mindre än 24 längdenheter. (V¨agarnas bredd skall h¨arvid
försummas.) Kan man erh˚alla ett ännu skarpare resultat?
Det anses som en f¨ortjänst att ha anv¨ant en metod som kan
utnyttjasäven när det gäller att välja korta vägnät vid god-
tyckligt punktantal.
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5. Låt n beteckna ett positivt heltal. Visa att funktionenx6/6 + x2 − nx har exakt ett minimiv¨ardean.
Bevisa att man kan finna ett talk, sådant att

lim
n→∞ an/nk

existerarändligt och skilt från 0. Angek och gränsvärdet.


