
 

 

 

Kodi:    

TST 2020 

Koha në dispozicion: 240 minuta. Çdo problem vlerësohet me 10 

pikë.  Ju lutemi, shkruani vetëm në njërën faqe të fletës. Suksese! 

 

1. Gjeni të gjitha funksionet 𝑓: ℝ → ℝ ashtu që të vlejë barazimi 

𝑓(𝑥 + 𝑦𝑓(𝑥 + 𝑦)) = 𝑦2 + 𝑓(𝑥)𝑓(𝑦), 
për çdo 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ. 
 

2. Le të jetë 𝑝 një numër i thjeshtë tek. Ana dhe Beni luajnë një lojë duke bërë lëvizje 

njëri pas tjetrit si në vijim: në çdo lëvizje, lojtari që e ka radhën e largon një numër, 

që nuk është zgjedhur më parë nga cilido lojtar, nga bashkësia  

 {1,2, … ,2𝑝 − 3,2𝑝 − 2}.  Këtë proces e vazhdojnë deri sa të mos mbetet asnjë numër 

në bashkësi. Në fund, secili lojtar krijon numrin e tij duke e marrë prodhimin e 

numrave që i ka zgjedhur dhe ia shton numrin 1. Lojën e fiton lojtari që e ka numrin 

e plotëpjesëtueshëm me 𝑝, ndërsa kundërshtari i tij numrin nuk e ka të 

plotëpjesëtueshëm me 𝑝, në të kundërt loja themi se përfundon me barazim. Ana e 

fillon lojën duke e bërë lëvizjen e parë. 

A ekziston strategjia për ndonjërin lojtar që ta fitojë lojën? 

 

3. Le të jetë 𝐴𝐵𝐶𝐷 katërkëndësh ciklik me qendër 𝑂 ashtu që diagonalja 𝐵𝐷 e 

përgjysmon diagonalen 𝐴𝐶. Supozojmë që simetralet e këndeve ∠𝐴𝐵𝐶 dhe ∠𝐴𝐷𝐶 

priten në një pikë të vetme 𝑋 të ndryshme nga 𝐵 dhe 𝐷. Vërtetoni se drejtëza që 

kalon nëpër qendrat e rrathëve të jashtëshkruar të trekndëshave 𝑋𝐴𝐶 dhe 𝑋𝐵𝐷 e 

përgjysmon segmentin 𝑂𝑋. 

 

4. Le të përkufizojmë funksionin 𝜋: ℕ → ℕ0 ashtu që për çdo 𝑘 ∈ ℕ numri 𝜋(𝑘) 

është numri i numrave të thjeshtë më të vegjël ose baraz me numrin 𝑘. Le të 

përkufizojmë funksionin 𝜑: ℕ → ℕ ashtu që për çdo 𝑘 ∈ ℕ numri 𝜑(𝑘) është numri i 

numrave natyrorë që janë relativishtë të thjeshtë me 𝑘 dhe më të vëgjël se 𝑘. 

Vërtetoni se për çdo 𝑚, 𝑛 ∈ ℕ vlen: 

 

𝜋(𝑚) − 𝜋(𝑛) ≤
(𝑚 − 1)𝜑(𝑛)

𝑛
. 

Kur arrihet barazimi ? 

Prishtinë, më 08 shkurt 2020. 

 


