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Soru 5.

p, q

asal saylar bir

n

pozitif tam says için

p
q+1
2n
+
=
p+1
q
n+2
e³itli§ini sa§lyor.

Soru 6.

q−p

nin alabilece§i tüm de§erleri bulunuz.

Suratkitab sosyal a§nda sonsuz çoklukta üye kaytldr. Baz üye çiftleri arkada³ olarak kaytldr,

ama her üyenin sonlu sayda arkada³ vardr.

yani,

A, B

nin arkada³ ise,

B

de

A

Her üyenin en az bir arkada³ vardr.

(Arkada³lk simetriktir;

nn arkada³dr.)

A, B yi en iyi arkada³ olarak
B nin de A y en iyi arkada³ olarak belirlemesi gerekmemektedir. En iyi arkada³ olarak
belirlenmi³ bir üyeye 1-en iyi arkada³ denilmektedir. Daha genel olarak, n > 1 bir pozitif tam say olmak üzere,
(n − 1)-en iyi arkada³ olan bir üyenin en iyi arkada³ olan bir üyeye n-en iyi arkada³ denilmektedir. Tüm k
pozitif tam saylar için k -en iyi arkada³ olan bir üyeye popüler denilmektedir.
Her üyenin bir arkada³n en iyi arkada³ olarak belirlemesi gerekmektedir.

belirlerse, (maalesef )

(a) Her popüler üyenin ba³ka en az bir popüler üyenin en iyi arkada³ oldu§unu kantlaynz.
(b) Üyelerin sonsuz çoklukta arkada³ olmasna izin verilseydi, bir popüler üyenin hiçbir popüler üyenin en iyi
arkada³ olmamasnn mümkün oldu§unu gösteriniz.

ABC üçgeninin çevrel çemberi Γ ve diklik merkezi H olsun. K , Γ üstünde ve BC
A ya göre farkl tarafnda yer alan bir nokta olsun. K noktasnn AB do§rusuna göre yansmas
L noktas ve K noktasnn BC do§rusuna göre yansmas da M noktas olsun. Γ ile BLM üçgeninin çevrel
çemberi ikinci kez E noktasnda kesi³sin. KH , EM ve BC do§rularnn ortak bir noktadan geçti§ini gösteriniz.
Soru 7.

Dar açl bir

do§rusunun

(Bir üçgenin diklik merkezi her üç yüksekli§inin de geçti§i noktadr.)

Soru 8.

Bir alfabeye ait harerden olu³an sonlu bir diziye bir kelime

diyelim.

Birbirinin ayn en az iki

altkelimesinin arka arkaya gelmesinden olu³an bir kelimeye tekrarl diyelim (örne§in, ababab ve abcabc tekrarldr,
ama ababa ve aabb de§ildir).

Bir kelimenin herhangi kom³u iki harnin yerinin de§i³tirilmesiyle olu³an her

kelime tekrarl oluyorsa, bu kelimenin tüm harerinin ayn oldu§unu kantlaynz. (Birbirinin ayn olan kom³u
iki harnin yerinin de§i³tirilmesinin bir kelimeyi ayn brakt§na dikkat ediniz.)
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