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Problem 1. Le të jenë a dhe b numra natyrorë. Le të jetë gcd(a, b) pjesëtuesi më i madh i përbashkët i numrave
a dhe b. Gjeni të gjitha dyshet e numrave natyrorë (m,n) ashtu që për çdo dy numra natyrorë x dhe y të tillë
që x | m dhe y | n, të vlejë:

gcd(x+ y,mn) > 1.

Problem 2. Lë të jetë n numër natyror. Tabela n × n që përbëhet nga n2 fusha, ku secila fushë është katror
njësi dhe është e ngjyrosur ose me ngjyrë të zezë ose është e ngjyrosur me ngjyrë të bardhë, quhet konvekse nese
për cdo katror me ngjyrë të zezë, që të dyja: fusha me e afërtë majtas (nëse ekziston) dhe fusha më e aftërtë
e sipërme (nëse ekziston), janë po ashtu të ngjyrosura me ngjyrë të zezë. E perkufizojmë bukurinë e tabelës si
numër të dysheve të fushave të saj (u, v) ashtu që u është e zezë, v është e bardhë dhe u dhe v gjenden në të
njejtin rresht ose shtyllë. Caktoni ’bukurinë’ maksimale të një tabele konvekse n× n.

Problem 3. Në trekëndëshin këndngushtë ABC me |AB| 6= |AC|, le të jenë I dhe O qendrat e rrathëve të
brendashkruar dhe jashtëshkruar, përkatësisht. Rrethi i brendashkruar është tangjente në BC,CA dhe AB në
pikat D,E dhe F , përkatësisht. Tregoni që nëse drejtëza paralele me EF që kalon nëpër I, drejtëza paralele
me AO që kalon nëpër D dhe lartësia e trekëndëshit ABC e lëshuar nga A priten në një pikë, atëherë pika ku
priten është ortoqendra e trekëndëshit ABC.

Problem 4. Gjeni të gjitha funksionet f : R→ R ashtu që të vlejë:

f(x) + f(yf(x) + f(y)) = f(x+ 2f(y)) + xy,

për çdo x, y ∈ R.

Koha: 240 minuta.

Secili problem vlerësohet 10 pikë.

Nuk lejohet përdorimi i kalkulatorit dhe pajisjeve të tjera të ngjashme. Lejohet vetëm përdorimi i kompasit dhe
vizoreve.
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